
           
 
 

Daar waar mensen vanwege sociale of individuele problemen de relatie met de samenleving zijn kwijtgeraakt of 
dreigen te verliezen, willen en kunnen onze mensen het verschil maken. Bij Stichting Streetcornerwork en Stichting 
Volksbond werken we met circa 280 medewerkers aan ons doel: onze cliënten in staat stellen om uiteindelijk zo 
zelfstandig mogelijk te functioneren of wonen. Op www.streetcornerwork.eu en www.volksbond.nl vind je meer 
informatie over onze organisatie en ons werk. 
 
Samen met onze cliënten zoeken wij naar mogelijkheden. Of het nu jongeren of langdurig verslaafden zijn waar we via 
veldwerk mee in contact komen, dak- en thuisloze cliënten die op onze woonlocaties of herstartstudio’s wonen of 
vanuit een eigen woning ambulante ondersteuning krijgen of cliënten die gebruik maken van ons 
dagbestedingsaanbod. Wil jij ook echt het verschil maken?  

Wij hebben we plek voor een flexer/oproepkracht: 

Medewerker dagbesteding 

 

Wat ga je doen? 
Als medewerker dagbesteding werk je op of vanuit verschillende locaties in de buurt. Je faciliteert deelnemers in de 
uitvoering van hun werk. Je bent niet vies van buiten werken, bent overtuigend en in staat om mensen te motiveren 
om aan de slag te gaan. Je legt makkelijk contact met mensen, faciliteert deelnemers om zelfstandig aan de slag te 
gaan.  
 
Je bent mede verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van sociale activering 
en werkt in de hele stad. Je aanpak is gericht op het vergroten van perspectief, geven van vertrouwen en het bieden 
van structuur. Je legt makkelijk verbinding met de wijk en zorgprofessionals.  
 
Wat vragen wij? 

• Aantoonbare kwalificatie op MBO niveau;  

• Affiniteit met onze cliënten en visie  

• Proactieve en enthousiaste werkhouding 

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden zijn belangrijk in het contact met individuele cliënten, om te 
zorgen voor een prettige sfeer tijdens dagbestedingsactiviteiten en in het contact met samenwerkingspartners, 
vrijwilligers en de buurt. 

• Het kunnen vertalen van de persoonlijke doelen van cliënten naar passende activiteiten;  

• Kennis van hygiëne- en veiligheidseisen;  

• Kennis van, bij activiteiten, toe te passen materialen, (handvaardigheids-)technieken en gereedschap; 

• Het kunnen overhandigen van een VOG. 

• In bezig van rijbewijs B. 
 

Wat bieden wij? 

• Een uitdagende baan op basis van een flex-contract (oproepovereenkomst) 

• Salaris conform schaal 6 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening   
(min. € 2149,- en max. € 3.076,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek) 

• Onregelmatigheidstoeslag conform de CAO  

• Een eindejaarsuitkering van 8,3 % (onderdeel van IKB) 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een loopbaanbudget 
 
Geïnteresseerd? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met  Sophia Ramjiawan, Projectleider dagbesteding (06-40728129). 
 
Wij ontvangen graag uiterlijk 22 oktober a.s. je motivatiebrief en cv onder vermelding van “vacature dagbesteding 
flex” op het emailadres werving.selectie@vbscw.nl.  
Deze vacature wordt intern en extern uitgezet. Interne kandidaten hebben in de sollicitatieprocedure een 
voorkeurspositie bij gelijke geschiktheid. 
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