
 

 

 

Functieomschrijving Kinderwerker  
 
SPIN 
SPIN staat voor bijzonder speeltuinwerk en kinderwerk in Amsterdam Noord.  
Op onze speeltuinen in heel Amsterdam Noord, bieden wij kinderen de ruimte. Om veilig en 
avontuurlijk en in een zo groen mogelijke omgeving (samen) te spelen, buurtgenootjes te ontmoeten 
en een ‘nieuwe wereld’ te ontdekken. De speeltuinleiders van SPIN zorgen voor spelbegeleiding en 
bieden allerlei leuke sportieve, creatieve en sociale activiteiten. Op ongedwongen en laagdrempelige 
wijze ervaren kinderen zo wat ze leuk vinden om te doen en waar hun talenten liggen. We willen dat 
álle kinderen in Noord kansen krijgen om méé te doen.  
Kinderparticipatie loopt als een rode draad door ons werk. We geven kinderen een stem bij 
activiteiten en tegelijkertijd verantwoordelijkheid over zichzelf en hun omgeving. Bijvoorbeeld in de 
Kinderraden waarbij kinderen meedenken over en acties uitvoeren voor een nog leukere wijk of 
activiteiten.  
Ons kinderwerk blijft niet beperkt tot onze speeltuinen. Ook in andere buurten en op andere locaties 
in Noord zorgen we voor vertrouwde en veilige (speel)plekken en activiteiten waaraan kinderen (en 
hun ouders) kunnen deelnemen.    
 
Kinderwerk bij SPIN 
Kinderwerk zorgt voor een prettig leef, speel- en opgroeiklimaat in de buurten en vergroot 
ontwikkelingskansen van kinderen. Dat doen kinderwerkers onder meer door: 

- actief in te zetten op positieve omgang van kinderen onderling en tussen kinderen en 
volwassenen. Kinderwerkers zorgen voor prettige relaties tussen oud(er) en jong(er) in de 
buurt, voor wederzijdse zorgzaamheid en vertrouwen. Extra aandacht is er voor de 
ontmoeting en participatie van kinderen (en hun ouders) met een verschillende culturele of 
sociale achtergrond. De kinderwerker heeft een signaalfunctie met betrekking tot het 
pedagogisch klimaat in de wijk en komt met voorstellen voor verbetering.  

- de organisatie en waar nodig de uitvoering van laagdrempelige activiteiten waarmee alle 
kinderen hun wereld kunnen vergroten, nieuwe ervaringen kunnen opdoen, experimenteren 
met wat ze leuk vinden. Ook zorgen kinderwerkers voor betrokkenheid van ouders of andere 
buurtbewoners bij de uitvoering van deze activiteiten. 

- kinderen de ruimte te geven om mee te denken en te doen. Kinderwerkers nemen de 
mening en ideeën van kinderen serieus en zorgen dat anderen dat ook doen. Ze leren 
kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen, hun omgeving en 
de activiteiten in de buurt. Ze zorgen zo voor ruimte om sociale en 
burgerschapsvaardigheden te oefenen en te vergroten. 

- te luisteren naar opvoedingsvragen van ouders en signaleren van knelpunten. Daarop  kan de 
kinderwerker laagdrempelige, onderlinge steun inzetten of zo nodig doorverwijzen. Inzet 
voor een gezonde leefstijl en signalering van kindermishandeling of huiselijk geweld zijn 
aandachtspunten.  

- samenwerking. Om de doelen te bereiken, werkt de kinderwerker samen of onderhoudt 
contacten met anderen in de buurt die van betekenis zijn voor kinderen, hun opvoeding en 
ontwikkeling. Wie dat zijn, hangt af van de buurt waar de kinderwerker actief is en wat daar 
nodig is aan specifieke expertise. We denken aan o.a. de (jeugd)partners van Samen Noord, 
OuderKindAdviseurs, de jeugdnetwerkers van stadsdeel Noord, sportorganisaties, scholen, 



ouders, buurtinitiatieven, vrijwilligers of kunstenaars. Uiteraard horen ook de kinderen en 
jongeren zelf tot de samenwerkingspartners.  

 
Het profiel  van de functie 
Kennis: 

- HBO werk- en denkniveau. Opleiding bij voorkeur HBO Sociaal- Cultureel of 
Jeugdwelzijnswerk  

- Een diploma EHBO of Bedrijfshulpverlening (of de bereidheid om dit certificaat spoedig te 
behalen) 

- Kennis over en inzicht in de doelgroep. 
- Ervaring in het werken met schoolkinderen en jongeren is een vereiste.  
- Ervaring met – en kennis van jeugdwerk en jeugdbeleid. 
- Uitdrukkingsvaardig in woord en geschrift. 
- Beheersing van verschillende programma’s op de PC (Word, Excel, Outlook).  

 

Kwaliteiten: 

- Je bent zelfstandig en initiatiefrijk.   
- Je benadert uitdagingen proactief en beschikt over een goed probleemoplossend vermogen. 
- Communicatief vaardig in staat om een netwerk op te bouwen en te onderhouden. Je zoekt 

naar verbinding. 
- Je kunt goed organiseren 
- Je bent creatief,  inspirerend  en sociaal vaardig. 

 

Plaats in de organisatie en waardering van de functie 

De kinderwerker maakt onderdeel uit van één van de gebiedsteams van SPIN en ontvangt 

(bege)leiding van de teamleiders van dat gebiedsteam.  

Arbeidsvoorwaarden, waardering en inschaling is volgens de CAO-Welzijn. De functie komt overeen 

met de functie Sociaal Cultureel Werker 2 of 3 uit het functieboek van de CAO. 

Inschaling: loongroep 7 of 8, afhankelijk van opleiding en ervaring. 

 
 


