
 
 

Stichting Volksbond/Streetcornerwork is een middelgrote welzijnsorganisatie, met een informele 
cultuur, die in een snel veranderde en dynamische marktomgeving opereert en een sterke 
ontwikkeling doormaakt. De Volksbond biedt begeleiding en dagbesteding aan dak- en thuislozen 
(jongeren en volwassenen) en beschermd wonen aan mensen met psychiatrische problematiek. Dit 
gebeurt op verschillende locaties in de stad.  
 
Binnen de Volksbond is er onderscheid tussen Wonen en Zorg. Dit houdt in dat de begeleiding van 
onze cliënten wordt gescheiden van het wonen en wordt gegeven door ambulante teams. De 
ambulante teams bestaan uit ambulante zorgmedewerkers. De ambulante teams worden aangestuurd 
door regio managers en assistent managers zorg. 
 
We hebben plek voor een: 
 

Ambulant Zorgmedewerker (16 - 26 uur per week) 
Crisisgezinnen De Walden 

 
 
 

Het aantal uren is flexibel, tussen 16 en 26 uur per week. Je begeleidt voornamelijk gezinnen 
woonachtig op crisisopvang De Waldenlaan.  
 
Als Ambulant Zorgmedewerker ben je verantwoordelijk voor je eigen caseload. Jij zet je in voor jouw 
gezinnen. Je begeleidt gezinnen met problemen op vaak verschillende levensgebieden voortkomend 
uit zowel psychiatrische problematiek, verslavingsproblemen als verstandelijke beperkingen. De aard 
van jouw begeleiding is divers; zowel ontwikkelingsgericht als stabilisatie en continuering van de 
situatie. Maar ook begeleiding bij achteruitgang zijn aan de orde.  
Werken met gezinnen betekent dat je in contact bent met het hele gezin, zowel ouder(s) en kind(eren). 
Het waarborgen van de veiligheid en signaleren/observeren van de situatie om een zo veilig mogelijk 
leefomgeving te bieden om in op te groeien, zowel fysiek als emotioneel.  
 
Je coacht je gezinnen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren op de verschillende niveaus 
van het dagelijks leven: het lichamelijk niveau, individueel niveau, niveau van de directe leefomgeving 
en maatschappelijk niveau. Coachen is meer dan helpen; in dialoog adviseer, train en onderwijs je om 
mensen de regie over lijf en leven te laten herwinnen.  
 
Het betreft een zelfstandige functie met een grote mate van vrijheid om op eigen wijze de beste 
resultaten te boeken. Je werkt ambulant en plant en organiseert je werkzaamheden en afspraken 
zelfstandig en op een dusdanige manier dat cliënten de zorg ontvangen waar ze recht op hebben 
en/of behoefte aan hebben. Je bent flexibel in je werktijden en je stemt dit af met het gezin.  
 
Als Zorgmedewerker ben je de verbinding tussen belangen, mensen en activiteiten. Je inspireert de 
cliënt om, waar dat kan, op een actieve wijze zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen 
begeleidingsplan. Je zorgt voor een goede onderlinge afstemming; met je collega’s op de voorziening, 
met behandelaars en andere betrokken hulpverleners/instanties. Jij bent voor de cliënt zijn/haar 
belangenbehartiger en hij/zij kan met vragen en problemen bij jou terecht. Je bewaakt de voortgang 
en bent er op gericht om condities te scheppen waarin de cliënt zijn doelen kan bereiken. Daarvoor 
ben je creatief, flexibel en zet je door. Je staat daarbij open voor vernieuwende oplossingsrichtingen, 
die soms kunnen komen vanuit een onverwachte invalshoek.  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Wat vragen wij?  

• Een relevante MBO kwalificatie;  

• Uitstekende sociale vaardigheden;  

• Motiverend en inspirerend;  

• Gericht op de mogelijkheden van mensen en situaties, op zoek naar de beste resultaten;  

• Probleemoplossend vermogen;  

• Optimistisch, met het vermogen tot het zoeken van verandering;  

• Kennis van, inzicht in en ervaring met relevante coaching methoden;  

• Bereidheid om vakantievervanging te doen voor collega’s en/of extra taken zoals bijvoorbeeld 
deelname aan projecten en werkgroepen;  

• Zelf organiserend kunnen werken.  
 
Wat bieden wij?  

• Een uitdagende baan voor een flexibel aantal uren, min max contract van 16 tot 26 uur per 
week (onder voorbehoud), werktijden in overleg met de cliënten;  

• In eerste instantie een tijdelijk contract voor de periode van 28 mei tot half oktober 2018; 
Afhankelijk van de ontwikkelingen in de aanpak van de gezinsketen, is verlenging een optie. 

• Salaris conform schaal 6 van CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening  
(min. € 2.107,-en max. € 3.016,- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek);  

• Een eindejaarsuitkering van 8,3 %; 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 
Geïnteresseerd?  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alynda Braat op 088-4454036.                .  
 
Wij ontvangen graag voor 4 mei 2018 a.s. je motivatiebrief en CV onder vermelding van ‘vacature 
AZM De Walden’ op het emailadres werving.selectie@vbscw.nl.  

 

 

 


