
 
 
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 zoeken per 1 juni: 

 
Veldwerker voor 32 uur per week 

bij Veldwerk Amsterdam in Zuidoost 
 

Veldwerk Amsterdam is een onderdeel van Volksbond Streetcornerwork en richt zich op 
OGGZ cliënten die zich vooral ophouden in het openbare domein. Daarnaast ondersteunt 
Veldwerk Amsterdam dakloze gezinnen. De organisatie kenmerkt zich door een hoge mate 
van flexibiliteit en snelle inzetbaarheid.  
 
Het werk  
Als Veldwerker bij Veldwerk Amsterdam ga je op straat actief op zoek naar mensen die zorg 
behoeven, maar het contact met de hulpverlening zijn kwijtgeraakt of nog niet gevonden 
hebben. Je spreekt hen aan en brengt hen naar de hulpverlenende instanties. 
De veldwerker zelf gaat geen hulpverleningsrelaties aan.  
Ook reageer je op meldingen en verzoeken die je binnenkrijgt via netwerkpartijen als 
bijvoorbeeld GGD en Meldpunt Overlast. Je bemiddelt in overlastgebieden, je registreert alle 
werkzaamheden en maakt dagrapportages. Je rapporteert zowel mondeling als schriftelijk en 
maakt relevante signaleringen waarop de gemeente beleid kan maken.  
 
 Functie eisen  

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau;  
• Je hebt een sterke persoonlijkheid, bent creatief en hebt doorzettingsvermogen  
• Je kunt mensen motiveren en overtuigen  
• Je bent prestatiegericht  
• Je beschikt over een ‘erop-af-mentaliteit’;  
• Je bent in staat vanuit tegengestelde belangen te denken  
• Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en hebt 

kennis van gesprekstechnieken;  
• Je werkt ook onregelmatige diensten;  
• 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;  
• Je communiceert gemakkelijk op verschillende niveaus, zowel met cliënten, collega’s 

als netwerkpartners;  
• Je bent analytisch, effectief in afstand/nabijheid en assertief;  
• Je bent in het bezit van rijbewijs B;  
• Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen.  



 
Veldwerk Amsterdam is deelnemer in de ketenaanpak en onder meer deelnemer in het APV 
overleg en Veelplegerspreekuur, waardoor een antecedenten screening deel uitmaakt van 
de aanstelling.  
 
Wat bieden wij?  

• Een uitdagende baan voor 32 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.  
 

 
Interesse?  
Meer informatie kun je vinden op onze website www.streetcornerwork.eu en is op te vragen 
bij Mara Michels 06-40793377.  
 
Je cv en motivatiebrief stuur je uiterlijk 20 mei voor 12:00 uur naar 
werving.selectie@vbscw.nl 

 
 


