
         

  

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 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: 
 
 

Veldwerker Haarlem (24 uur) 
 

 
Wat ga je doen? 
Als veldwerker spoor je risicojongeren op. Hiervoor ben je meer dan de helft van je werktijd op straat of op plekken 
waar jongeren zich bevinden. Je legt contact en gaat een vertrouwensband aan. Samen met de jongere onderzoek je 
waar hij of zij behoefte aan heeft en welke stappen hij of zij wil zetten. Dit gieten jullie met elkaar in een individueel 
trajectplan wat de basis is voor het begeleidingstraject dat wordt opgestart. Je begeleidt jongeren individueel of 
groepsgewijs op locatie en biedt dienstverlening en lichte hulpverlening. Ook organiseer je activiteiten.  
Jouw begeleiding is er altijd op gericht om de jongeren zijn eigen kracht te leren herkennen en gebruiken. Je 
ondersteunt bijvoorbeeld in het in kaart brengen en het mobiliseren van het eigen netwerk en verwijst door naar 
hulpverleningsinstanties als dat nodig is. Dit alles met als doel de problematiek op verschillende leefgebieden te 
stabiliseren en de jongeren daadwerkelijk toe te leiden naar een passend zorgtraject, scholing, werk en/of 
leerwerktraject. Via de outreachende benadering, waar Streetcornerwork om bekend staat, weet je het contact met 
uitvallers te herstellen en hen opnieuw te motiveren. Je rapporteert je werkzaamheden in een registratieprogramma. 
Verder onderhoud je contact met netwerkpartners en woon je overleg met hen bij. Een goede samenwerking met de 
netwerkpartners in Haarlem, is de sleutel van het succes van onze aanpak. Je deelt hierbij je expertise over de 
doelgroep.  
 
Wat breng je mee? 

• Een afgeronde, relevante HBO-opleiding 

• Aantoonbare ervaring met risicojongeren en hun problematiek 

• In staat zijn zowel binnen teamverband als zelfstandig te werken 

• Laagdrempelig, toegankelijk en praktisch ingesteld met oog voor beleid   

• Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden 

• Kennis van de sociale kaart 

•  “Eropaf-mentaliteit”; outreachend werk zit in je genen 

• Kennis van en ervaring met de veel voorkomende (complexe) problematiek op de verschillende leefgebieden 

• VOG kunnen overleggen 

• In bezit van auto of motor is een pre 

• Je bent bereid om ’s avonds, in het weekend en op feestdagen te werken. 
 

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


 
 

 
Wat bieden wij? 

• Een uitdagende baan van 24 uur per week.  

• De CAO Sociaal Werk is van toepassing. Inschaling bij een afgeronde HBO opleiding vindt plaats conform 
schaal 8 (min € 2.544,-- en max € 3.624,-- bruto per maand bij een 36-urige werkweek) op basis van je 
relevante werkervaring. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een aantrekkelijke vergoeding reiskosten woon-werk en 
een individueel scholingsbudget.  
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joost van Hienen, projectleider, tel 06-14013706. Maar kijk ook op 
onze website www.streetcornerwork.eu voor meer informatie en nieuwsartikelen over onze inzet in Haarlem.  
 
Wij ontvangen graag uiterlijk 12 april je motivatiebrief onder vermelding van “vacature veldwerker Haarlem” op het 
emailadres werving.selectie@vbscw.nl.  
 
De gesprekken vinden plaats in week 16. 
 

http://www.streetcornerwork.eu/
mailto:werving.selectie@vbscw.nl

