
 

 
 

Wie of wat is Impuls? 
Impuls is een brede welzijnsorganisatie in de gemeente Kerkrade, Simpelveld en Bocholtz. Als het nodig is, 
leren mensen wat ze zelf kunnen doen om de regie over hun eigen leven te houden of weer terug te 
krijgen. Impuls ondersteunt hen met activiteiten en diensten die hun deelname aan de maatschappij 
stimuleert. Impuls staat dicht bij mensen en werkt zoveel mogelijk vanuit locatie in buurten en wijken. 
 
Impuls is op korte termijn op zoek naar een: 
 

Jeugd- en jongerenwerker 
1 fte op HBO-niveau 

 
Wat is het doel van deze functie? 
Als jeugd- en jongerenwerker richt je je op gedragsbeïnvloeding, leren aangaan van sociale verbindingen 
met anderen, zoals leeftijdgenoten, buurtbewoners en organisaties, het bevorderen van persoonlijke 
ontwikkeling en het stimuleren van maatschappelijke participatie. Dit betekent dat het jongerenwerk 
dwarsverbanden legt tussen de leefmilieus van het gezin/thuis, de school en de omgeving/buurt. De 
jeugd- en jongerenwerker geeft ondersteuning aan de doelgroep door het organiseren en uitvoeren van 
(groeps)activiteiten om de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid van de doelgroep te vergroten.   

 
Wat doe je? 
Als Jeugd- en jongerenwerker: 

• Oriënteer je je zowel collectief als individueel op jongeren in het jongerencentrum; 
• Leg contacten, signaleert wensen, behoeften, problemen en ambities; 
• Bespreek wensen, behoeften, problemen en ambities van de doelgroep(en) intern; 
• Draag je bij aan werving, verzorg je publiciteit over het aanbod; 
• Participeer je in een netwerk en onderhoudt daarin contacten; 
• Onderhoudt je actief het contact met jeugd- en jongeren en geef je inhoud van activiteiten vorm 

binnen bestaande plannen; 
• Voer je activiteiten uit die een educatief en recreatief karakter hebben; 
• Signaleer je en pakt met relevante partners leefbaarheidsvraagstukken in de context van diversiteit 

en specifiek voor jeugd en jongeren op, draagt bij aan het tegengaan van sociale ongelijkheid en 
fungeert waar nodig als een schakel tussen de verschillende (leef)werelden; 

• Werk je samen met collega’s en koppelt regelmatig en adequaat bevindingen terug. 
 

Wie ben jij? 
Je hebt: 

• Een HBO werk- en denkniveau (bijvoorbeeld MMZ of specifieke doelgroepen bij MBO of Social 
Work en Pedagogiek bij HBO);    

• Kennis en inzicht heeft in ontwikkelingen in het werkveld; 
• Zelfstandig, flexibel en stressbestendig is; 
• Affiniteit heeft met de doelgroep; 
• Creatief is voor het organiseren en vorm geven van SCW activiteiten; 
• Een teamplayer en sterke organisatorische kwaliteiten heeft; 
• Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid heeft voor het opstellen van plannen en 

het schrijven en bijhouden van rapporten een registratie; 
• Probleemoplossend vermogen; 
• Sociale vaardigheden heeft voor het leggen van contact, het aangaan van betekenisvolle relaties, 

het stimuleren tot participatie en actief burgerschap, het verbinden van netwerken, het versterken 
van de mogelijkheden en talenten van mensen en het aansturen en toerusten van vrijwilligers. 

• Kennis van de Jeugdwet en geregistreerd SKJ. (of gaat inschrijven) 
 
Wat bieden wij? 
• Het salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring. Indicatief kun je uitgaan van schaal 8 in        de 

CAO van Sociaal Werk. 



 

• Waar nodig ontvang je via de moederorganisatie de benodigde digitale hulpmiddelen (bijv. laptop, 
iPad of smartphone). 

 
Durf jij de uitdaging aan? 
Wil je eerst meer weten over Impuls en de functie? Kijk dan op onze website www.impulskerkrade.nl. 
Voor meer informatie over de functie en de ontwikkelingen kun je contact opnemen met Sylvia 
Nievelstein, manager snievelstein@welzijnsgroep.nl of Masha Reintjens, mreintjens@impulskerkrade.nl. 

 
Solliciteren 
Stuur je schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV voor 21 maart aanstaande naar: 
asluijs@welzijnsgroep.nl onder vermelding van   de vacaturetitel. 
 
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 23 en 24 maart aanstaande 
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature is niet gewenst.  
 
 

http://www.impulskerkrade.nl./
mailto:asluijs@welzijnsgroep.nl
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