
         
  

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?  
 

Per direct zoeken we een  

Vakinhoudelijk Coördinator MO/BW en Ambulante Ondersteuning 
(24 uur per week) 

 
Wat ga je doen? 
Onze organisatie is volop in beweging. Een belangrijke ontwikkeling is wijkgericht werken. Eind vorig jaar zijn negen gebiedsteams 
van start gegaan. Ambulant begeleiders, veldwerkers, VIA-medewerkers en zorgcoördinatoren werken samen in een gebiedsteam 
en vertegenwoordigen gezamenlijk de organisatie in hun wijk of gebied. Elk gebiedsteam wordt aangestuurd door een gebieds-
coördinator. Daarnaast kennen we de rol van vakinhoudelijk coördinator. De vakinhoudelijk coördinator wordt aangestuurd door een 
van de regiomanagers en faciliteert de kwaliteitsbevordering en -ontwikkeling binnen het betreffende werkterrein. Hierbij werkt de 
vakinhoudelijk coördinator nauw samen met gebiedscoördinator, regiomanager en de overige vakinhoudelijke coördinatoren.   
 
Als vakinhoudelijk coördinator heb je en ontwikkel je een visie op jouw werkterrein; hoe waarborg je kwaliteit van dienstverlening, 
hoe kunnen we in de toekomst ons aanbod verbeteren? Daarnaast ben je in staat om anderen mee te nemen in die visie, kennis 
over te dragen en jouw ideeën te vertalen in concrete plannen, protocollen en werkwijzen. Je organiseert deskundigheids-
bevordering ten aanzien van jouw werkveld voor de collega’s binnen de gebiedsteams en bent de vraagbaak. Ook monitor je de 
productieontwikkeling, signaleer je afwijkingen en draag je mede zorg voor de jaarverantwoording (verslaglegging) voor onze 
stedelijk inzet. In samenspraak met de regiomanager vertegenwoordig je onze organisatie extern (bij onze opdrachtgevers: de 
gemeente en stadsdelen. 
 
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 hebt visie op de toekomst van maatschappelijke opvang, beschermd wonen en ambulante ondersteuning (wijkgericht 

werken). 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; 
• Je kunt een VOG overhandigen. 

 
Wat bieden wij? 

• Een uitdagende baan voor 24 uur per week;  
• Een contract voor de duur van 1 jaar; 
• De functie is gewaardeerd in Sociaal Werk, schaal 8 (min. € 2.544,-- en max. € 3.624,-- 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 Carlos Lowijs, regiomanager (tel 088-4454018).  
 
Wij ontvangen graag uiterlijk 30 april a.s. je motivatiebrief onder vermelding van ‘vacature vakinhoudelijk coördinator MO/BW” op 
het emailadres werving.selectie@vbscw.nl.  
De sollicitatiegesprekken worden z.s.m. ingepland na sluiting vacature. 
 

http://www.streetcornerwork.eu/
http://www.volksbond.nl/
mailto:werving.selectie@vbscw.nl

