
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben jij een jeugd- en/of jongerenwerker in hart en nieren? En ben je op zoek naar een uitdagende functie 
waar eigen initiatief wordt gewaardeerd? Dan is aan-z de organisatie voor jou! Je komt terecht in een team 
van enthousiaste medewerkers die klaarstaan voor de jeugd en jongeren binnen de gemeente Terneuzen én 
voor elkaar. Verbinding staat centraal in alles wat we doen. We kijken met een frisse blik naar de huidige 
generatie jeugd en jongeren en spelen in op ontwikkelingen in de samenleving. Als organisatie focussen we 
op vooruitgang. 
 

Over de functie 
Als jeugdpreventiemedewerker:  

 geef je vorm aan de inhoud en voer je dagelijks activiteiten uit op het gebied van jeugdpreventie; 
 signaleer je maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van jeugd en jongeren; 
 heb je geen acht tot vijf mentaliteit en ben je in overleg flexibel beschikbaar; 
 bouw je een netwerk op en onderhoud je contacten; 
 werk je samen met de doelgroep, sleutelfiguren, relevante organisaties en vrijwilligers; 

 
Over aan-z 
We bieden preventie, welzijn en ondersteuning voor jong en oud. Ons doel is dat iedereen mee kan doen en 
zich verbonden voelt. Inwoners van de gemeente Terneuzen kunnen bij aan-z terecht voor (kortdurende) 
jeugdhulp, maatschappelijke dienstverlening en toegang tot Wmo-voorzieningen. Zowel voor inwoners van 
de gemeente Terneuzen als inwoners van de gemeenten Assenede, Kaprijke, Sint-Laureins en Wachtebeke 
bieden we een breed welzijnsaanbod en vrijwilligerswerk. 
 

Wat verwachten we van jou? 
 je bent in het bezit van een relevant MBO-4 diploma;  
 je voldoet aan onze (team)kernwaarden: flexibel, empathisch, respectvol, doelgericht, initiatiefrijk; 
 je bent creatief, sportief en in staat om activiteiten te organiseren en uit te voeren; 
 je bent toegankelijk, representatief en beschikt over uitstekende sociale vaardigheden; 
 je bent in staat om jeugd en jongeren te stimuleren en te motiveren; 
 je werkt zowel zelfstandig als in teamverband; 
 je bent bekend met de online leefwereld van jeugd en jongeren; 
 je ben communicatief vaardig, zowel verbaal als op papier.  

 

 
 
 
 

Vacature Jeugdpreventiemedewerker (m/v) 
28-32 uur per week 
 



Wat bieden wij jou? 
Een verantwoordelijke functie met werk dat er toe doet, in een organisatie die volop in ontwikkeling is! We 
bieden je een contract voor de duur van een jaar, met de intentie om deze om te zetten naar onbepaalde  tijd. 
De functie wordt ingeschaald in schaal 6 van de cao Sociaal Werk. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de 
cao Sociaal Werk. Deze cao kent een flexibel in te zetten arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een 
keuzebudget met een eindejaarsuitkering ter hoogte van 8,33% en een loopbaanbudget. Je bouwt pensioen op 
bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. 
 
Word jij onze nieuwe collega? 
Als je interesse hebt in deze functie of meer informatie wilt, kun je telefonisch contact opnemen met  
Marco Vaal, coördinator team Jeugdpreventie, tel. 06 – 10 32 90 04 of per e-mail: m.vaal@aan-z.eu. 
 
Sollicitatieprocedure 
Je kunt je sollicitatiebrief en curriculum vitae tot en met uiterlijk 3 juli 2022 per e-mail sturen naar Melanie 
Bergman, afdeling personeelszaken; m.bergman@aan-z.eu.   
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