
 

 

Samen met Stichting Volksbond Streetcornerwork biedt CRE8 Amsterdamse jongeren van 
18 t/m 32 jaar een leerwerktraject/dagbesteding rondom ‘digitale fabricage’. In de werkplaats 
staan 3D printers, lasersnijders en plotters waarmee wij opdrachten voor klanten uitvoeren 
en onze eigen producten maken. Eigenlijk zijn wij een klein fabriekje midden in Amsterdam! 

 
Wil jij het verschil maken?  
. 

 
Wij zoeken per direct een:  

 
Sociale Coach 

(24 uur per week) 
 
 

De Sociale Coach biedt ondersteuning op een of meerdere leefgebieden aan jongeren die 
door Cre8 worden opgeleid op het gebied van 3D printen. Naast technische en praktische 
kennis over de apparatuur leren jongeren ook hoe het er bij een bedrijf aan toegaat en 
ontplooien zij werknemersvaardigheden. Uiteindelijk kunnen de jongeren volledig 
meedraaien in de productie en de sales. Het einddoel is dat de jongere de stap richting werk 
of school kan zetten. 

  
Wat ga je doen? 

• Je voert intakegesprekken met jongeren die kunnen worden opgeleid totdat zij zelf de 
machines kunnen bedienen.  

• Je biedt intensieve, praktische en outreachende ondersteuning. Je houdt je dagelijks 
informeel bezig met de jongere en kunt dus direct schakelen als dat nodig is. 

• Je vergezelt de medewerker in voorkomende gevallen bij afspraken bij andere 
instellingen of instanties en zorgt waar nodig samen met de deelnemer voor aanmelding 
bij andere hulpverlenende instanties 

• Je begeleidt de jongere naar scholing of een andere werkplek, je houdt een eindevaluatie 
gesprek en verzorgt een warme overdracht naar de nieuwe werkplek 

• Vervolgens houd je gedurende 3 maanden contact met medewerker en met de 
desbetreffende organisatie of school. 

• Je verzorgt waar nodig aanvragen voor financiering (zoals WMO voorziening en 
dagbesteding) en verzorgt een ondersteuningsplan in kader van dagbesteding 

• Je houdt voorlichtingen en presentaties over sociale firma’s. 
 
 
Wat breng je mee? 

• Je hebt een afgeronde, relevante, HBO opleiding 

• Aantoonbare ervaring en affiniteit met risicojongeren en hun problematiek 

• Je kunt binnen teamverband en zelfstandig te werken 

• Je bent geduldig, toegankelijk, creatief en praktisch ingesteld  

• Je hebt een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, maar ook schriftelijk 
rapporteren gaat je goed af 

• Je kent de sociale kaart en netwerkpartners en breidt deze kennis uit 

• Je bent op de hoogte van methodieken op het gebied van outreachende 
hulpverlening  

• Je bent bekend met veel voorkomende (complexe) problematiek op de verschillende 
leefgebieden. 

• Je kunt een VOG overleggen 
 



 

Wat bieden wij? 

• Een uitdagende baan van 24 uur per week. 

• Salaris is conform de CAO Sociaal Werk, bij een afgeronde relevante HBO opleiding 
schaal 8, min. € 2.627,- en max. € 3.742,- bruto per maand bij een dienstverband van 
36 uur. Je inschaling is afhankelijk van het aantal jaren relevante werkervaring 

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

Interesse? 
Meer informatie kun je opvragen bij Martine Peters, Gebiedsteamcoördinator Centrum,  
0884454301. 
 
Of stuur direct je cv en motivatiebrief uiterlijk 20-09-2019 naar werving.selectie@vbscw.nl 
onder vermelding van: Sociale Coach Cre8. 


