
Vacature
vindplaatsgericht 
Jeugdwerker (M/V/X)

Kras Noord 30,4u

Kras Jeugdwerk organiseert uitdagende activiteiten in de vrije tijd van kinderen en jongeren 
tussen 6 en 25 jaar. We zijn actief in 7 Antwerpse aandachtswijken.

Op dit moment zijn we op zoek naar een vindplaatsgericht jongerenwerker voor Antwerpen 
Noord. Het betreft een contract van onbepaalde duur, voor 30,4u/week.

Als vindplaatsgerichte jongerenwerker geef je mee invulling aan het domein bruggenbou-
wen. Je werkt sterk van onderuit en bevordert de relatie tussen jongeren en hun wijk via par-
ticipatieve trajecten en projecten.
Je bent daarmee een brugfiguur tussen individuen en groepen jongeren en de verschillende
beleidsdomeinen waarmee jongeren in aanraking komen (oa welzijn, onderwijs, arbeid,
justitie, stadsontwikkeling,..)
 
Bruggen bouwen vanuit een vindplaatsgerichte en procesgerichte aanpak staan centraal in 
deze functie.

Wat je bij kras doet
• Je werkt procesgericht met jongeren (14+) in de wijken Noord en Dam.
• Je legt contacten en bouwt een vertrouwensrelatie op met verschillende jon-

geren uit de buurt.
• Je versterkt de maatschappelijke participatie van deze jongeren en betrekt 

hen in dat emancipatieproces. Je vertrekt hierbij steeds vanuit de noden en 
behoeften van de jongeren zelf.

• Je bouwt een netwerk op met verschillende partners uit de buurt. 
• Je neemt actief deel aan intern en extern overleg. 
• Je zet ‘koploperstrajecten’ uit. Jongeren reiken thema’s aan uit hun leefwereld, 

krijgen maatschappelijke vorming en gaan ermee er aan de slag. 
• Je ben aanwezig in de leefwereld van de jongeren (offline en online), signaleert 

noden en maatschappelijke belemmeringen en spreekt het beleid hierop aan. 
(Beleidsbeïnvloeding)

• Je doorloopt een proces op maat met de jongeren (groepsgericht en individu-
eel). Je stimuleert hen in het opnemen van eigenaarschap.

• Je werkt aan een positieve groepsidentiteit en het versterken van competen-
ties. 



PRAKTISCH

Bij Kras Jeugdwerk zetten we de ontwikkelingskansen van onze medewerkers voorop. We werven 
dan ook aan op basis van competenties en relevante ervaring. Kras Jeugdwerk is een diverse 
organisatie. Daarom moedigen we jonge mensen, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging, aan 
om te solliciteren.

over jou
• Je hebt een passie voor jongeren en werkt graag participatief en procesge-

richt met groepen. 
• Je bent een brugfiguur. Je legt vlot contacten met jongeren en met hun 

netwerk (o.a. welzijn, onderwijs, arbeid, justitie, stadsontwikkeling,...)
• Je heb kennis van groepsdynamiek, straatcultuur en de sociale kaart van 

Antwerpen. 
• Je bent een echte coach, je ziet jongeren als experts met veerkracht, in 

staat om te leren en zich te verbinden aan de maatschappij. 
• Je kan zelfstandig werken en je vindt het leuk om mee na te denken over 

vernieuwing en methodiekontwikkeling.
• Je bent oplossingsgericht en kan met een groep een veranderingstraject 

lopen. 
• Je bewaakt je grenzen en gaat discreet om met vertrouwelijke informatie.

voorwaarden
• We kijken naar je professionele houding, motivatie, opleiding en relevante 

ervaring.  
• Je beschikt over een hogeschool diploma (Jeugd-en-gehandicaptenzorg, 

Orthopedagogie, Sociaal Werk e.a.) of relevante ervaring die hiermee ge-
lijkgeschakeld kan worden. 

• Je hebt bij voorkeur reeds ervaring in het begeleiden van jongvolwassenen, 
zowel in groep als individueel. 

wat je mag verwachten

• Een contract van onbepaalde duur voor 30,4u/week. 
• Een uitdagende job in een aangename werksfeer waar participatie en 

overleg centraal staat. 
• Een team van enthousiaste collega’s. 
• De kans om jezelf verder te specialiseren via opleiding en vorming.
• Een verloning volgen het paritair comité 329 B1c.
• Maaltijdcheques, extra dagen arbeidsduurvermindering en leeftijdsverlof 

(vanaf 35 jaar), fietsvergoeding en/of gedeeltelijke tussenkomst openbaar 
vervoer voor woon-werkverkeer. 

• Weekend- en avondwerk zijn inbegrepen.
• Startdatum: zo snel mogelijk

• Stuur je CV en motivatiebrief naar vacatures@krasjeugdwerk.be 
• Voor meer info kan je terecht bij Gert Baetens (0498/13 34 54) of Jacobien 

Nagel (0489/35 98 83)


