
 

 

Andes is een welzijnsorganisatie in de gemeente Borger-Odoorn. Zij maakt zich sterk voor de 

bewoners in wijken en dorpen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, jeugd en participatie 

De organisatie maakt deel uit van de Tintengroep. Door professionals en maatschappelijke 

organisaties in het sociale werkveld te verbinden, te ondersteunen en te faciliteren brengt 

Tinten inwoners en organisaties bij elkaar: dus niet ieder voor zich, maar samen. Als 

werkorganisatie behouden we daarbij altijd onze lokale kleur. Kortom: krachten bundelen 

waar het kan, kleinschalig waar het moet.  

 

Welzijnsorganisatie Andes zoekt per direct een enthousiaste 

 

Buurtwerker  
met aandachtsgebied jongerenwerk 

voor 22 uur per week 
 

Functieomschrijving 

De functie van buurtwerker maakt onderdeel uit van een integraal team dat werkzaam is in 

buurten en dorpen en werkt samen met de in de gemeente werkzame sociale teams. De 

buurtwerker richt zich op het brede maatschappelijke veld met als doel om de eigen kracht 

van jongeren en hun netwerk te versterken en om naar vermogen te participeren in de 

samenleving. Dit gebeurt niet vanuit een jongerencentrum maar je werkt vindplaats gericht.  

 

De standplaats van de functie is Borger. 

 



 

Taken 

 Contacten opbouwen en onderhouden met jongeren en hun omgeving 

 Activeren van jongeren en jongeren bewust maken van hun kansen en 

toekomstperspectief en hen motiveren onderwijs te (blijven) volgen en/of werk te 

zoeken  

 Zichzelf profileren als het aanspreekpunt voor de jongeren in de omgeving 

 Inwoners (jongeren) leren verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen 

leefomgeving, in buurt en dorp, binnen de eigen cirkel van invloed 

 Het bevorderen van betrokkenheid van inwoners met elkaar in buurten en dorpen 

 Het versterken van de sociale cohesie en aansluiten bij signalen en wensen van 

bewoners (o.a. het ondersteunen van de werkgroep sport en speldagen Nieuw-

Buinen) 

 Ondersteunen bij het organiseren van de nieuwe jongerenraad  

 Bemiddelen bij (ervaren) overlast  

 Projecten uitvoeren in opdracht van gemeente en in samenwerking met 

netwerkpartners  

 Samenwerken met de gemeente, sociale teams, politie en externe 

hulpverleningsinstanties 

 

Wij vragen 

 Minimaal MBO werk- en denkniveau, ervaring in het jongerenwerk is een pre 

 Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek van jongeren 

 Een enthousiaste medewerker die zichtbaar en toegankelijk is voor jeugd en zich 

actief opstelt in het ‘ophalen’ van vragen en behoeften van jongeren 

 Een medewerker die actief contacten onderhoudt met inwoners en ketenpartners 

op het gebied van jeugd 

 Een medewerker die met de jeugd, gemeente en ketenpartners werkt aan behoud 

of vernieuwing van voorzieningen in wijk of dorp en met hen de sociale cohesie 

bevordert 

 Een proactieve en daadkrachtige werkhouding om ‘out of the box’ een bijdrage aan 

participatie van jongeren te leveren 

 Een outreachende aanpak gericht op resultaten (er op af mentaliteit) 

 Flexibiliteit en zelfstandigheid 



 

 Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden  

 In het bezit van een rijbewijs en een auto 

 Af en toe werken in de avonden en weekenden  

 

Wij bieden 

 Een zelfstandige, uitdagende functie, waarin je mogelijkheden hebt om je te 

ontwikkelen en te ontplooien, in een prettige werksfeer 

 Een dienstverband tot en met 31 december 2019 

 Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn conform CAO Sociaal Werk 

 

Contact  

Mocht je vragen hebben over de functie dan kun je bellen met Dorien Streutker, 

buurtwerker op donderdag 25 april tussen 11.00 uur en 13.00 uur via telefoonnummer  

06 52 32 29 92.  

 

Wanneer je interesse hebt, stuur dan een motivatiebrief met CV voor woensdag 1 mei 2019 

a.s. naar Welzijnsorganisatie Andes t.a.v. mevr. A. Smid via a.smid@welzijngroepandes.nl 

 

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 10 mei a.s. in de ochtend. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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