
 

 
 
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 direct  

 

(Meiden)Veldwerker 32 uur per week 
in Amsterdam Noord 

 
 

                      
Wat doe je? 
Als veldwerker leg je in eerste plaats contact met risicojongeren in de wijk met wie je een 
vertrouwensband aangaat. Vanuit je taakaccent Meiden ben je vooral ook gericht op kwetsbare 
meiden en ben je binnen het team het aanspreekpunt voor deze doelgroep. Je bent op straat of op 
plekken waar jongeren zich bevinden. De focus ligt vooral op het outreachend werken in de wijk. 
Vanuit het leggen van contact met de doelgroep begeleid je hen individueel of groepsgewijs op 
locatie. Je biedt hen dienstverlening en lichte hulpverlening aan. Op grond van een individueel 
trajectplan dat je samen met je cliënt hebt opgesteld start je vervolgens gezamenlijk een 
begeleidingstraject op. Je biedt begeleiding zodat cliënt haar/zijn eigen kracht leert herkennen en 
gebruiken. Je ondersteunt in het in kaart brengen en het mobiliseren van het eigen netwerk en 
verwijst door naar netwerken als dat nodig is. Dit alles met als uiteindelijk doel de problematiek op 
verschillende leefgebieden te stabiliseren en cliënten daadwerkelijk toe te leiden naar een passend 
zorgtraject, scholing, werk en/of leerwerktraject. Via de outreachende benadering, waar onze 
organisatie om bekendstaat, weet je het contact met uitvallers te herstellen en hen opnieuw te 
motiveren.  
 
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 en complexe problematiek op 
verschillende leefgebieden; 

• Op groepen (onbekende) jongeren af te stappen is voor jou geen belemmering; 

• Je werkt ook onregelmatige diensten; bereid zijn om minimaal twee avonden in week te werken 
en zo nodig in het weekend. Je stemt je rooster af op de doelgroep om ze te volgen; 

• Je hebt affiniteit met de doelgroep ‘risico jongeren” en ‘kwetsbare meiden’; 

• 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 analytisch, effectief in afstand/nabijheid en assertief; 

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

• Je kunt een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen. 
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Wat bieden wij? 
Salaris is conform de cao Sociaal Werk, bij een afgeronde relevante HBO opleiding schaal 8,  
min. € 2.627,- en max. € 3.742,- bij 1 Fte. Je inschaling is afhankelijk van het aantal jaren relevante 
werkervaring.  
 
Interesse? 
Meer informatie kun je vinden op onze website www.streetcornerwork.eu en is op te vragen bij Karl 
Kaspers, gebiedsteamcoördinator, 088-4454268. 
Gelet op de aard van de functie en specifieke doelgroep waarop deze is gericht, geven wij voor 
deze positie de voorkeur aan vrouwelijke kandidaten.  
 
Stuur je cv en motivatie uiterlijk 30 september naar werving.selectie@vbscw.nl onder vermelding 
van: vacature: Meidenveldwerker Noord. 
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