
       
 
 
 
 
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?  
 
Volksbond Streetcornerwork zoekt een:  
 

Medewerker Verbindende Integrale Aanpak (VIA)  
in  Amsterdam Oost   

(32 uur per week) 
 

VIA activeert jongeren (18-27 jaar) die door een veelvoud aan problematiek niet kunnen voldoen aan 
de eisen die de maatschappij hen stelt op het gebied van werk, school en inkomen. Het is een aanpak 
op maat waarbij primair wordt gewerkt vanuit de vraag van de jongere. Op basis van die vraag wordt 
intensieve begeleiding ingezet op alle problematische leefgebieden. De focus ligt daarbij op 
zelfredzaamheid en het behalen van een duurzaam resultaat. VIA is ingebed in een breed netwerk 
van scholen, zorginstellingen en gemeentelijke instanties en is actief in alle stadsdelen van 
Amsterdam.  
 
Wat ga je doen? 
Als medewerker VIA leg je contact met jongeren en start je een begeleidingstraject op grond van een 
individueel trajectplan dat je samen met de jongere hebt opgesteld. Je verricht huisbezoeken en 
begeleidt jongeren op locatie. Je geeft vaardigheidstrainingen en biedt begeleiding zodat een jongere 
zijn eigen talenten leert herkennen en gebruiken. Je ondersteunt in het in kaart brengen en het 
mobiliseren van het eigen netwerk en verwijst door naar netwerkpartners als dat nodig is.  
Dit alles met als uiteindelijk doel de problematiek op verschillende leefgebieden te stabiliseren en de 
jongeren daadwerkelijk toe te leiden naar een passend zorgtraject, scholing, werk en/of 
leerwerktraject met een duurzaam karakter. Via een outreachende benadering weet je het contact met 
uitvallers te herstellen en hen opnieuw te motiveren. Je rapporteert je werkzaamheden in een 
registratieprogramma. Verder onderhoud je intensief contact met netwerkpartners en woon je 
overleggen met hen bij. Je deelt daarin je expertise over de doelgroep. Een deel van de uren ben je 
werkzaam op het Jongerenpunt (WPI) of ben je aanwezig op locaties van het ROC. 
 
Wat breng je mee? 

• Je hebt een afgeronde relevante HBO opleiding (bijvoorbeeld SPH of MWD); 

• Je hebt aantoonbare ervaring in het werken met risicojongeren en affiniteit met de doelgroep. Je 
hebt kennis van en ervaring met de veel voorkomende (complexe) problematiek op verschillende 
leefgebieden; 

• 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 en scholings-/arbeidsmarkt; 

• Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en hebt kennis van 
gesprekstechnieken;  

• Je communiceert gemakkelijk op verschillende niveaus, zowel met collega’s, jongeren als 
netwerkpartners; 

• Je bent in staat om doelgericht met targets om te gaan; 

• Je beschikt over een ‘erop-af-mentaliteit’; 

• Je kunt een VOG overleggen. 
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Wat bieden wij? 

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

• Een contract initieel voor de duur van 1 jaar; 

• Salaris conform schaal 8 van CAO Sociaal werk (min. € 2.627,-- en max. € 3.742,- bruto per 
maand, op basis van een 36-urige werkweek). Inschaling vindt plaats op basis het aantal jaren 
relevante 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. 

• Vanwege de samenstelling van het team gaat onze voorkeur uit naar een vrouw die van 
aanpakken houdt. 

 
 
Interesse?  
Stuur je cv en motivatiebrief uiterlijk 30 september 2019 naar werving.selectie@vbscw.nl onder 
vermelding van ‘vacature VIA Oost’.  
 
Meer informatie is te verkrijgen bij Naomi Appelhof, Gebiedsteamcoördinator Oost, 088-4454058. 
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