
         
  

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 een 

Hospitality medewerker De Brecht (24-32 uur per week) 
 

Wat ga je doen? 

Als hospitality medewerker ben jij het gezicht op onze locatie De Brecht in Amsterdam Zuid Oost. RIBW de Brecht is een 

woonvoorziening voor mensen met psychiatrische problemen die intensieve woonbegeleiding nodig hebben. Het uiteindelijke doel 

van De Brecht is bewoners te begeleiden naar meer zelfstandigheid. De Brecht is bedoeld voor mensen met een chronische 

psychiatrische aandoening die zich moeilijk alleen redden. De bewoners hebben een beperkt sociaal netwerk en zijn kwetsbaar. 

Een beschermde woonsituatie heeft de voorkeur omdat dit verergering van het ziektebeeld en sociaaleconomische problemen kan 

voorkomen.  Jij hebt in de begeleiding van onze bewoners een belangrijke rol bij het structureren van de dagelijkse gang van zaken 

op de woonvoorziening en in het dagelijkse leven van de bewoner. Je biedt ondersteuning bij o.a. woonvaardigheden fungeert 

daarnaast als aanspreekpunt voor de praktische vragen en problemen.   

Op De Brecht willen wij onze bewoners onderdak bieden, in een veilige, prettige en gezonde omgeving. Als hospitality medewerker 
weet jij een prettige sfeer te creëren, waardoor zij zich thuis kunnen voelen. Je deelt informatie over wat jij signaleert en observeert 
met de coördinator woonlocatie en de ambulante begeleiders. Je bevordert de goede leefsituatie en je ziet toe op de naleving van 
huis- en veiligheidsregels. In conflictsituaties treed je de-escalerend op en je schakelt waar nodig achterwacht /politie /crisis- of 
andere nooddiensten in.  
 
Je hebt tot slot een aantal administratieve taken, zoals afhandelen van telefoon, mailtjes en post, voorraadbeheer, neventaken die 
je op je kunt nemen en voorraadbeheer. Je werkt hierbij samen met (cliënt)vrijwilligers en geeft hen hierbij het gevoel dat ze 
welkom zijn en dat ze er toedoen. 
 
In de begeleiding van de bewoners willen wij aansluiten bij de eigen kracht om die in te zetten bij het realiseren van hun doelen. Het 
vizier is toekomstgericht. Ook jouw ondersteuning is er dus altijd op gericht om de cliënten te helpen maatschappelijk en sociaal 
(weer) zelfredzaam te worden. Je levert een wezenlijke bijdrage aan het terugkeren en participeren in de maatschappij van cliënten 
en het duurzaam doorstromen naar lichtere woonvormen. Hiermee maak jij een verschil. 
 

 

Wat vragen wij? 

• VMBO werk en denkniveau en bij voorkeur een opleiding in een relevante richting; 

• Sociale en communicatieve vaardigheden; 

• Gericht op de mogelijkheden van mensen en situaties, op zoek naar de beste resultaten; 

• Probleemoplossend vermogen; 

• Optimistisch, met het vermogen tot het zoeken van verandering; 

• In staat om grenzen te stellen en deze te bewaken; 

• Het kunnen overhandigen van een VOG. 
 
Wat bieden wij? 

• Een tijdelijke functie voor 24-32 uur per week in wisseldiensten, voor de periode van 1 jaar.  

• Salaris conform schaal 3 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening  
(min. € 1.757 en max. € 2.392,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek). 

• Onregelmatigheidstoeslag conform de CAO 

• Een eindejaarsuitkering van 8,3%. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een loopbaanbudget dat je kunt inzetten voor scholing om je verder te 
ontwikkelen. 

http://www.streetcornerwork.eu/
http://www.volksbond.nl/


 
 
 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met je eventuele toekomstige collega op locatie De Brecht: 
telefoonnummer 088-4454150. In verband met de werkzaamheden op de locatie, graag tussen 13:15 – 15:00 uur of tussen  
16:00 – 17:30 uur.  
 
Wij ontvangen graag voor 31 december 2018 je motivatiebrief en CV per e-mail op werving.selectie@vbscw.nl  onder vermelding 
van Hospitality Medewerker De Brecht.  
 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 2. 
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