
 

Vacature 
 
 
 
Centrum 16•22 ontwikkelt projecten, workshops, trainingen  
en (les)programma’s over actuele maatschappelijke thema’s  
waarbij het sociaal emotioneel leren centraal staat.  
Ons doel is om kinderen, jongeren, opvoeders en professionals zelfredzaam,  
sociaal vaardig en succesvol te laten deelnemen aan de maatschappij.  
Zelf • Bewust • Samen • Leven zijn hierbij onze kernbegrippen.  
 
 
Centrum 16•22 geeft dit vorm door activiteiten te ontwikkelen, te begeleiden en uit te voeren in 
samenwerking met het onderwijs en/of collega instellingen. Daarbij is het onze kracht om actuele 
kwesties en ideeën vorm te geven met een frisse, open blik en vanuit betrokkenheid en contact aan te 
sluiten op de doelgroepen.  
Onze thema’s zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, weerbaarheid, participatie, preventie, identiteit, 
seksuele en relationele vorming, toekomstoriëntatie, mediawijsheid en sociale veiligheid.  
Onze doelgroep bestaat vooral uit jongeren van 4 tot 28 jaar met een grote diversiteit qua etniciteit, 
talenten, levenservaring, culturen, overtuigingen, kennis en vaardigheden, opleidingsniveau. 
 
Onze activiteiten zijn vraaggericht en wij leveren maatwerk aan het onderwijs en andere opdracht-
gevers. De activiteiten begeleiden kinderen en jongeren op een positieve en stimulerende manier in de 
ontwikkeling van hun identiteit en zelfbewustzijn, gaan uit van hun eigen kracht en potentie en bieden 
tevens veiligheid om zichzelf te laten zien in een groep. Zo spelen wij in op actuele ontwikkelingen, zijn 
innovatief en bieden vernieuwende en uitdagende werkvormen waarin het vormende aspect centraal 
staat. 
 
 

 
      Door vermindering van de contracturen van een aantal medewerkers zijn wij op zoek naar een:      
      VORMINGSWERKER/TRAINER - 20 tot 32 uur 
 
      Naast bovengenoemde vacature is er ruimte voor:  
      PROJECTMEDEWERKERS - flexibel inzetbaar in elk geval voor de periode september-december 

 

 
 
Functie-eisen: 
- HBO werk- en denkniveau. 
- Kennis van en interesse in maatschappelijke ontwikkelingen.  
- Kennis van en interesse in de (specifieke) mogelijkheden van de doelgroepen. 
- Kennis van groepsdynamische processen. 
- Kunnen werken op maat. 
 
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke 
Dienstverlening 2017-2019, sociaal cultureel werker 3, inschaling schaal 8.  
 
Reacties graag voor 21 juni 2019.  
Schriftelijk of per e-mail: Brouwersgracht 2 / 2512 ER Den Haag / info@centrum1622.nl 
 
Meer informatie over Centrum16•22 via onze website: www.centrum1622.nl  
Meer informatie over deze vacatures: anneliesboom@centrum1622.nl 
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