
         
  

‘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 locatie Jan Rebelstraat in Amsterdam Nieuw-West zoeken wij:per 1 maart een: 
 

Coördinator/Teamleider woonlocatie (32 uur) 

 
Onze organisatie is volop in beweging. De afgelopen jaren hebben we ingezet op ambulantisering van onze clienten 
naar herstartsstudio’s of een eigen woning in de wijk. We zien een toenemende complexe problematiek op onze 
woonvoorzieningen wat vraagt om een andere werkwijze, expertise en inzet van onze medewerkers.  
Daarnaast zijn we in voorbereiding op de WLZ-GGZ en de buurtteams die gaan komen in 2021. 
 
Eind 2018 zijn we gebiedsgericht gaan werken waarbij onze ambulante begeleiders, veldwerkers en VIA medewerkers 
samen werken in gebiedsteams. Doelgroepen en zorgvragen worden complexer en vragen om meer expertise en 
kennis en vooral om samenwerking tussen sociale basis en specialistische expertise. Wij bieden dit in onze 
gebiedsteams aan voor alle doelgroepen en leeftijden. Dit is krachtig, vooruitstrevend en uniek. 
 
Jan Rebelstraat 
De locatie Jan Rebelstraat is een 24 uurs-woonvoorziening voor 75 mensen met vaak een combinatie van 
psychiatrische- en verslavingsproblematiek en ernstige problemen op meerdere levensgebieden die intensieve 
woonbegeleiding nodig hebben. Het uiteindelijke doel van de locatie is de bewoners te begeleiden naar meer 
zelfstandigheid binnen of buiten de voorziening. Op de voorziening werken ondersteunend begeleiders samen met 
ambulante begeleiders en dagbesteding medewerkers.  
 
Wat ga je doen 
Als coördinator wonen van de locatie Jan Rebelstraat heb je een grote rol in het verder doorontwikkelen van de 
werkwijze en expertise van de medewerkers en werk je daarin nauw samen met de teamleider gebiedsteam Osdorp 
en met de coördinator dagbesteding.  
Je bent het eerste aanspreekpunt voor jouw medewerkers. Je stuurt je medewerkers aan, bent verantwoordelijk voor 
de bezetting op jouw locatie en coacht je medewerkers in de uitvoering van hun taken en hun persoonlijke 
ontwikkeling. Op de locatie werken circa 20 medewerkers (ondersteunend begeleiders en verzorgende IG). Je bent 
duidelijk in wat je verwacht van mensen, weet op een constructieve manier feedback te geven, maar bent er bovenal 
op gericht om medewerkers in staat te stellen zich te laten ontplooien.  
Met jouw team zorg je samen voor een veilige, prettige maar ook stimulerende woonplek voor onze bewoners. Onze 
bewoners worden begeleid door een vast team ambulant begeleiders die ook onderdeel zijn van de gebiedsteams. 
Met de ambulant begeleiders wordt door jouw team dan ook nauw contact onderhouden. Daarnaast wordt dagelijks 
samengewerkt met de collega’s dagbesteding.  
Je rapporteert aan de regiomanager en je bent verantwoordelijk voor het behalen van de (financiële) resultaten van je 
locatie en je geeft uitvoering aan het (personeels)beleid.   
 
Wat vraagt een dergelijke uitdagende rol? 

• Aantoonbare relevante kwalificatie op HBO-niveau en je beschikt over een sterk analytisch vermogen 
waardoor je hoofd- en bijzaken kunt scheiden en snel tot de kern komt; 

• Leidinggevende ervaring;  

• Je bent goed in staat om visie te vertalen naar (beleids)voorstellen en concrete acties; 

• Je beschikt over sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

• Je bent pro actief, hands-on en ondernemend in het signaleren van ontwikkelingen en kansen; 

• Je kunt gemakkelijk prioriteiten stellen en beschikt over sterke organisatorische vaardigheden; 

• Je houdt van dynamiek en bent stressbestendig; 

• Het kunnen overhandigen van een VOG (wanneer de organisatie nog niet beschikt over een VOG niet ouder 
dan 3 jaar). 



 
Wat bieden wij? 

• Een uitdagende baan voor 32 uur per week;  

• Een contract voor de duur van 1 jaar; 

• De functie is gewaardeerd in Sociaal Werk, schaal 9 (min € 2.793,- en max € 4.118,- bruto per maand op 
basis van een 36-urige werkweek); 

• Vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3 %, welke onderdeel uitmaakt van het IKB.  

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het loopbaanbudget; 

• Een leuke werkplek binnen een collegiaal team in een dynamische omgeving. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yolanda Veerhuis, regiomanager (tel 06-22826705).  
 
Wij ontvangen graag je motivatiebrief en CV onder vermelding van “vacature coördinator/teamleider woonlocatie Jan 
Rebelstraat” op het emailadres werving.selectie@vbscw.nl.  
 
De sollicitatiegesprekken worden z.s.m. ingepland. 
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