
   

 
‘Iedereen doet er toe, in de buurt, prikkelend, net even anders’ 
 
Dat is waar wij voor staan en dat zoeken we ook in jou. Wij zijn Volksbond Streetcornerwork. 
Wij werken met en voor mensen in een zeer kwetsbare positie. We bieden en ontwikkelen 
wijkgerichte zorg, straathoekwerk, activering, opvang en woonvormen. Voor de ons team in 
Amsterdam Oost zoeken wij een: 
 
JURIDISCH JONGEREN COACH 16- 25 uur 
 
Volksbond Streetcornerwork (VBSCW) activeert jongeren (16-27 jaar) die door een veelvoud 
aan problematiek niet kunnen voldoen aan de eisen die de maatschappij hen stelt op het 
gebied van o.a. wonen, werk, school, inkomen en administratie. Het is een aanpak op maat 
waarbij primair wordt gewerkt vanuit de vraag van de jongere op sociaal juridisch gebied. Op 
basis van die vragen wordt begeleiding ingezet. De focus ligt daarbij op zelfredzaamheid en 
het behalen van een duurzaam resultaat.  
 
Wij zijn op zoek naar een Juridisch Jongeren Coach (JJC) voor een nieuw project in 
stadsdeel Oost. Je bent ambitieus om het project binnen en buiten de organisatie naar een 
hoger niveau te brengen. Je vindt het een uitdaging om in een hectische omgeving te werken. 
Heb jij een sociaal juridisch opleiding afgerond en heb je affiniteit met de doelgroep 
kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar oud, dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Wat ga je doen? 
De JJC is een sociaal juridisch hulpverlener die de kwetsbare jongeren kent en hen op 
sociaal juridisch gebied begeleidt en coacht. De JJC heeft kennis van verschillende wet- en 
regelgeving binnen het sociaal domein die deze jongeren raken, waaronder de regelingen 
omtrent een VOG, huur- en arbeidsrecht, belastingen, studiefinanciering, uitkeringen, woon- 
en huurzaken en onderwijs. Jij houdt daarnaast de wijzigingen bij en geeft voorlichtingen aan 
de jongeren. De JJC moet snel kunnen schakelen met betrekking tot de sociaal juridische 
hulpvragen en de signalen die vanuit de jongeren komen. De JJC werkt outreachend en naar 
buiten gericht. 
Je werkt als JJC nauw samen met de hulpverleners in de gebieden/wijken, woont 
bijeenkomsten bij en houdt spreekuren op verschillende locaties in de wijk. Je bent een 
specialist binnen de gebieds- en wijkteams. Je bent een schakel tussen de jongeren en 
formele organisaties.  
 
Wie zijn wij? 
Noem ons eigenwijs, betrokken en uitdagend. Wij noemen het vooral lef! 
Lef om trouw te zijn aan onszelf en het beste uit onszelf te halen. Wij geloven dat dit de enige 
manier is om anderen te leren dat ook te doen. Wij zijn er trots op, mensen in een zeer 
kwetsbare positie in onze samenleving uiteenlopende vormen van begeleiding te bieden.  
 
Wie ben jij? 
Waar word jij blij van, waar kom jij je bed voor uit. Wat maakt je boos, verdrietig of onzeker? 
Waar blink je in uit? Wat heb je nog te leren? Wij zijn nieuwsgierig naar jouw antwoorden! We 
willen je ook vast informeren over onze ‘must-haves’ om met elkaar te kunnen werken. Dat 
zijn jouw vaardigheden om te reflecteren, luisteren, contact te maken en probleemoplossend 
te werken. Je kunt een VOG overleggen en natuurlijk heb je een groot hart voor mensen in 
een zeer kwetsbare positie. Wij worden nog nieuwsgieriger naar jou, als jij:  
 

• HBO werk- en denk niveau hebt (bijvoorbeeld SJD, HBO-rechten, WO-rechten of 
SPH met veel affiniteit met het sociaal juridisch recht); 

• aantoonbare kennis en ervaring hebt met risicojongeren en hun problematiek; 

• laagdrempelig, toegankelijk en praktisch ingesteld bent; 

• goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden; 

• een “eropaf-mentaliteit” hebt. 

• Je een gedegen kennis van de sociale kaart en wet- en regelgeving hebt;  



   

 
 

 
Wat bieden wij? 
Een uitdagende baan in het hart van onze samenleving in een organisatie volop in 
ontwikkeling. Na een fusie is er veel te leren en ontdekken van en met elkaar. Daar hebben 
we jou ook bij nodig. Jouw salaris is conform de CAO Sociaal Werk. Bij een afgeronde 
relevante HBO opleiding is dat schaal 8. Afhankelijk van jouw ervaring is dat minimaal  
€ 2.627,- en maximaal € 3.742,- bruto per mand, bij een dienstverband van 36 uur per week. 
Daarnaast bieden wij o.a.  een aantrekkelijke vergoeding reiskosten woon-werk, een 
loopbaanbudget en diverse verplichte trainingen om jouw sterker in jouw werk te maken. 
Denk aan motiverende gesprekstechnieken, de-escalerende technieken en AED en 
reanimatie.  
 

Solliciteren?  
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Bilal el Yacoubi, Projectleider SJ-
Helpdesk, 06-12908965. Je kunt je motivatiebrief en CV tot en met uiterlijk 16-02-2020 mailen 
naar werving.selectie@vbscw.nl. 
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