
     
 
Streetcornerwork zoekt een:  
 

Medewerker VIA (voorheen iPA) 
voor 24 - 32 uur per week 

 
Bij VIA staat het activeren van jongeren (16-27 jaar) die door een veelvoud aan problematiek 
niet kunnen voldoen aan de eisen die de maatschappij hen stelt op het gebied van werk, 
school en inkomen. Het is een werkwijze op maat waarbij primair wordt gewerkt vanuit de 
vraag van de jongere. Op basis van die vraag wordt intensieve begeleiding ingezet op alle 
leefgebieden.  
 
Het werk 
Als medewerker VIA leg je contact met jongeren en start je een begeleidingstraject op grond 
van een individueel trajectplan dat je samen met de jongere hebt opgesteld. Je verricht 
huisbezoeken en begeleidt jongeren op locatie. Je geeft vaardigheidstrainingen en biedt 
begeleiding zodat een jongere zijn eigen talenten leert herkennen en gebruiken. Je 
ondersteunt in het in kaart brengen en het mobiliseren van het eigen netwerk en verwijst 
door naar netwerkpartners als dat nodig is.  
Dit alles met als uiteindelijk doel de problematiek op verschillende leefgebieden te 
stabiliseren en de jongeren daadwerkelijk toe te leiden naar een passend zorgtraject, 
scholing, werk en/of leerwerktraject met een duurzaam karakter. Via een outreachende 
benadering weet je het contact met uitvallers te herstellen en hen opnieuw te motiveren. Je 
rapporteert je werkzaamheden in een registratieprogramma. Verder onderhoud je intensief 
contact met netwerkpartners en woon je overleg met hen bij. Je deelt daarin je expertise over 
de doelgroep. Een deel van de uren ben je werkzaam op het Jongerenpunt (WPI) of ben je 
aanwezig op locaties van het ROC. 
 
Functie eisen 

• Je hebt een afgeronde relevante HBO opleiding (bijvoorbeeld SPH of MWD); 

• Je hebt aantoonbare ervaring in het werken met risicojongeren en affiniteit met de 
doelgroep. Je hebt kennis van en ervaring met de veel voorkomende (complexe) 
problematiek op verschillende leefgebieden; 

• Je beschikt over een flexibele instelling en bent in staat om zowel in teamverband als 
zelfstandig te werken; 

• Je hebt gedegen kennis van de sociale kaart en scholings-/arbeidsmarkt; 

• Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en hebt 
kennis van gesprekstechnieken;  

• Je communiceert gemakkelijk op verschillende niveaus, zowel met collega’s, jongeren als 
netwerkpartners; 

• Je bent in staat om doelgericht met targets om te gaan; 

• Je beschikt over een ‘erop-af-mentaliteit’; 

• Je kunt een VOG overleggen. 
 
Wat bieden wij 
Het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ. Bij een afgeronde 
relevante HBO opleiding is de functie ingeschaald in FWG schaal 50, minimaal € 2.495,- en 
maximaal € 3.412,-. Jouw inschaling is afhankelijk van het aantal jaren relevante 
werkervaring.  
 
Interesse?  
Meer info is te verkrijgen bij Janneke Gulen (teamleider) 06-14013481. 
 
Stuur je cv en motivatie uiterlijk 18-02-2018 naar werving.selectie@vbscw.nl onder 
vermelding van ‘vacature VIA’. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag  
23-02-2018. 
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