
 
 

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 Volksbond Streetcornerwork 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 het verschil maken?   
 
Wij zijn per direct op zoek naar een 
 

Zorgcoördinator in Nieuw West – Slotervaart (32-36 uur) 

 
Wat ga je doen?  
Als Zorgcoördinator ben je voor minimaal de helft van jouw uren bezig met coördinerende 
en/of overstijgende taken met betrekking tot de instroom, doorstroom en uitstroom van 
cliënten. Daarbij voer je vraagverhelderingsgesprekken met nieuw aangemelde cliënten voor 
de wijkzorg en zorgt voor een overdracht aan een ambulant begeleider. Je houdt periodiek 
evaluatiegesprekken met de ambulant begeleiders over de voortgang van hun cliënten om te 
monitoren dat onze dienstverlening flexibel en op maat wordt geleverd gericht op 
ambulantisering; verbinding met informele zorg en sociale omgeving in de wijk. Je bent 
verantwoordelijk voor de administratie en registratie van trajecten en beschikkingen in 
gemeentelijke administratieve systemen (bijvoorbeeld Trajectus en RIS). 
 
Naast deze coördinerende en/of overstijgende taken begeleid je ook zelf cliënten om hun 
zelfredzaamheid, participatie in de maatschappij en zelfstandigheid te bevorderen en te 
optimaliseren.  

 

In deze functie werk je vanuit een visie op cliëntparticipatie, waarbij de begeleider naast de 
cliënt staat. Het betreft een zelfstandige functie, waarbij een belangrijk aspect is dat je de 
organisatie vertegenwoordigt, door bijvoorbeeld deel te nemen aan de veldtafel en het 
verzorgen van presentaties bij in- en externe netwerkbijeenkomsten. 

 

Wat breng jij mee? 

• Aantoonbare kennis van en affiniteit met de doelgroep; 

• Aantoonbare kwalificatie op minimaal HBO niveau, bij voorkeur in een relevante 
opleidingsrichting;  

• Kennis van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en 
ondersteuning van cliënten;  

• Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek en de specifieke 
problematiek van de cliënt.  

• Kennis van gemeentelijke administratieve systemen zoals RIS en Trajectus. 

• Je kunt een VOG overleggen. 
 

Wat bieden wij?  

• Een uitdagende baan op basis van 32-36 uur per week; 

• Een contract initieel voor de duur van 1 jaar; 

http://www.streetcornerwork.eu/
http://www.volksbond.nl/


 

• Salaris conform schaal 8  van CAO Sociaal werk (min. € 2.544,- en max.  
€ 3.624,- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek). Inschaling vindt plaats 
op basis van je  werkervaring.  

• Vakantietoeslag van 8% en eindejaarsuitkering van 8,3%; 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO plus opleidingsfaciliteiten, 

waaronder trainingen op het gebied van motiverende gesprekstechnieken, de-

escalerende technieken en AED en reanimatie. Daarnaast kent de organisatie een 

aantrekkelijke tegemoetkoming reiskosten woon-werk verkeer; 

• Een leuke werkplek binnen een collegiaal team in een dynamische omgeving. 

 
Geïnteresseerd?  
Interesse in deze functie? Voor verdere informatie over deze vacature kun je contact 

opnemen met Youssef el Mourabet, gebiedsteamcoördinator, 06-14013593 

 

Of solliciteer direct door je motivatiebrief en CV uiterlijk 20 januari te mailen naar 

werving.selectie@vbscw.nl, onder vermelding van ‘Vacature Zorgcoördinator Nieuw-West’.  
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