
  
 
 
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 300 medewerkers aan ons doel: onze cliënten in staat stellen om uiteindelijk zo zelfstandig 
mogelijk te functioneren of wonen. 
 
Voor een mooie nieuwe uitdaging zoeken wij: 

Coördinator team activering 
(min. 24 max. 36 uur in overleg )  

 
Je gaat onderdeel uitmaken van Team Activering. Zij bieden diverse activiteiten aan voor dak- en thuisloze cliënten 
die op onze woonlocaties of herstartstudio’s wonen, vanuit een eigen woning ambulante ondersteuning krijgen of voor 
cliënten die gebruik maken van ons dagbestedingsaanbod. Ongeveer 20 collega’s begeleiden deze activiteiten op de 
diverse locaties door de stad Amsterdam. 
 
Als coördinator ga je dit team coördineren, faciliteren en coachen. Samen met het team  zorg jij ervoor dat we een 
aantrekkelijk aanbod aan werk, educatie en/of vrije tijds activiteiten aan kunnen bieden. Altijd met focus op groei en 
aansluiting  op de wensen en mogelijkheden van deelnemers zelf. 
 
Je maakt de jaarplanning van de activiteiten zodat er op de locaties dagelijks een kwalitatief goed aanbod van 
activiteiten wordt aangeboden. Hierbij stuur jij het team direct aan. Je brengt structuur aan in het team, en combineert  
oog voor de individuele medewerker met team dynamiek en samenwerking.  
 
Een belangrijke rol is ook weggelegd in de vakinhoudelijke ontwikkeling op het gebied van Werk, Activering, Scholing 
en Vrije tijd. Je werkt nauw samen met de trajectbegeleiders activering en werk, coördinatoren van de gebiedsteams 
en woonlocaties. Je bent een echte netwerker en legt makkelijk contact met samenwerkingspartners. Waar mogelijk 
zorg je voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Allemaal met als doel: een optimaal aanbod voor onze deelnemers.  
 

Een pittige en veelzijdige rol, maar waar je aan het eind van de dag trots kunt zijn op jezelf en jouw team.  Het is een 
nieuwe functie die je zelf vorm kunt geven, als je de doelstellingen maar in het oog houdt. Dit moet je wel liggen en 
leuk vinden. Wij denken dan ook dat je het volgende in huis moet hebben: 

. 

• Als eerste een gedegen ondergrond in de vorm van een HBO kwalificatie 

• Om het team te structureren en te coördineren heb je leidinggevende ervaring nodig 

• Je hebt visie op de toekomst van activering, werk en scholing en weet deze te om te zetten naar 
(beleids)voorstellen en concrete acties; 

• Het spreekt van zelf (maar we noemen het toch maar even) dat je over sterke mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheden beschikt, en goede digitale vaardigheden 

• Je ontkomt er niet aan proactief te zijn in het signaleren van ontwikkelingen en kansen 

• Prioriteiten stellen, daar draai jij hand niet voor om, net als sterke organisatorische vaardigheden; 

• Je voelt je thuis in een dynamische omgeving en stress deert jou niet.  

• Een sterk analytisch vermogen waardoor je hoofd- en bijzaken kunt scheiden en snel tot de kern komt; 

• Je kunt een VOG overhandigen. 



 
 
 
 
Wat bieden wij? 

• Een mooi nieuwe functie bij een organisatie in ontwikkeling. 

• Uren vaststellen in overleg, minimaal 24 uur en maximaal 36 uur 

• We hebben diverse contractvormen van min max tot een vast aantal uren per week. In eerste instantie voor 
de duur van 1 jaar 

• Als we allebei na het eerste jaar enthousiast zijn over elkaar, wordt jouw contract uiteraard verlengd. 

• De functie coördinator team activering  wordt op dit moment nog beschreven. Voorlopig is deze ingeschaald in 
schaal 9 van de cao Sociaal werk (in lijn met de functies coördinator woonlocatie en coördinator 
gebiedsteam). Salaris per 1 september (min. € 2793,- en max. € 4118,- bruto per maand op basis van een 36-
urige werkweek).  

• Vakantie geld 8% en eindejaarsuitkering van 8,3 % (beiden onderdeel van IKB) 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een loopbaanbudget en een aantrekkelijke regeling 
tegemoetkoming woon-werkverkeer. 

 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sophia Ramjiawan, 06-40728129 
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de 
voorkeur. 
Wij ontvangen graag uiterlijk 25 september a.s. je motivatiebrief en cv onder vermelding van “vacature coördinator 
Activering’ op het emailadres werving.selectie@vbscw.nl. Gesprekken vinden plaats op 1 oktober.  

mailto:werving.selectie@vbscw.nl
mailto:werving.selectie@vbscw.nl

