
 
 

 

 
 
 

Veldwerk Amsterdam is een onderdeel van Volksbond-Streetcornerwork en 
richt zich op OGGZ cliënten die zich vooral ophouden in het openbare domein. 
Daarnaast ondersteunen de veldwerkers daklozen gezinnen. De organisatie 
kenmerkt zich door een hoge mate van flexibiliteit en snelle inzetbaarheid.  

 
Veldwerk Amsterdam is per direct op zoek naar: 
 

2 Veldwerkers   (32 uur) 
Waarvan één met prioriteit dakloze gezinnen. 

 
Wat ga je doen? 
Veldwerker: 

 Zoeken en op straat aanspreken van mensen die zorg behoeven maar het contact 
met de hulpverlening kwijt zijn geraakt of nog niet gevonden hebben en hen naar de 
hulpverlenende instanties brengen. De bijbehorende randvoorwaarden in orde 
maken. De veldwerker zelf gaat geen hulpverleningsrelaties aan. 

 Reageren op verzoeken en meldingen van GGD, Meldpunt overlast, etc. 
 Interveniëren en bemiddelen in overlastgebieden 
 Rapporteren; zowel mondeling als schriftelijk    
 Registratie van alle werkzaamheden en het maken van dag-rapportages 
 Maken van relevante signaleringen waarop de gemeente beleid kan maken 
 Opbouwen en onderhouden van het netwerk  

 
Veldwerker dakloze gezinnen:  

 Het vervoeren van en naar opvangvoorzieningen, hotels of woning 
 Het vervoeren van goederen en/of huisraad 
 Het begeleiden naar zorgkaders  
 Het ondersteunen met praktische zaken 
 In overleg met de GGD werkzaamheden plannen en organiseren 

 
Wat breng je mee? 
HBO werk- en denkniveau, sterke persoonlijkheid, doorzettingsvermogen, vindingrijk, mensen 
kunnen motiveren en overtuigen, stadsmentaliteit, prestatiegericht, makkelijk alleen kunnen 
werken, mobiel, communicatief en in staat om vanuit tegengestelde belangen te denken. 
Goede beheersing van de Nederlandse taal en makkelijk kunnen schrijven.  
Bereidheid om op onregelmatige tijden te werken. In bezit zijn van rijbewijs B.  
 
Veldwerk Amsterdam is deelnemer in de ketenaanpak en onder meer deelnemer in het APV 
overleg en Veelplegerspreekuur, waardoor een antecedenten screening deel uitmaakt van de 
aanstelling.  
 
Wat bieden wij 
Salaris is conform de cao GGZ, bij een afgeronde relevante HBO opleiding FWG 50, min.  
€ 2462,-- en max. € 3367,-- bij 1 Fte. Je inschaling is afhankelijk van het aantal jaren 
relevante werkervaring.  
 
Interesse? 
Meer informatie kun je opvragen bij Mo Bakayan, 06-43377705. Stuur je cv en motivatiebrief 
uiterlijk woensdag 27 september 12:00 uur naar:   info@veldwerkamsterdam.nl 

mailto:info@veldwerkamsterdam.nl

