
         

  

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 Volksbond Streetcornerwork werken we 
met ruim 300 medewerkers aan ons doel: mensen in staat stellen om uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk te 
functioneren. 
 
Per direct zijn wij op zoek naar een: 

Veldwerker/straathoekwerker in Velsen 

24 uur per week 
 

Wat ga je doen? 

Je legt contact en gaat een vertrouwensband aan met de jongeren op straat. Hiervoor ben je ongeveer voor de helft 
van je werktijd op straat of op plekken waar jongeren zich bevinden, zoals bijvoorbeeld  jongerencentra, coffeeshops 
en Shisha lounges.  
 
Je gaat een wezenlijke bijdrage leveren om de problemen die jongeren op de verschillende leefgebieden hebben op te 
lossen of daar in ieder geval juiste stappen in te zetten. Samen met de jongere onderzoek je waar hij of zij behoefte 
aan heeft en welke stappen hij of zij wil zetten. Dit gieten jullie met elkaar in een individueel begeleidingsplan wat de 
basis is voor het begeleidingstraject dat wordt opgestart.  
 
Wij bieden dus hulp en dienstverlening en verwijzen door waar mogelijk en of wenselijk. Jouw begeleiding is er op 
gericht jongeren te motiveren hun problemen onder ogen te zien en samen met jou deze aan te pakken en waar 

nodig. Samen ga je orde scheppen in de vaak aanwezige chaos, ze moeten het zelf doen, maar niet alleen. 

Je ondersteunt bijvoorbeeld in het in kaart brengen en het mobiliseren van het eigen netwerk voor zover die aanwezig 
is. Dit alles met als doel de problematiek op verschillende leefgebieden te stabiliseren en de jongeren daadwerkelijk 
toe te leiden naar een passend zorgtraject, scholing, werk en/of leerwerktraject.  
 
Via de outreachende benadering, waar Streetcornerwork om bekend staat, weet je ook het contact met uitvallers te 
herstellen en hen opnieuw te motiveren. Je rapporteert je werkzaamheden in een registratieprogramma.  
Verder onderhoud je contact met netwerkpartners in Velsen en woon je overleggen bij en daar deel je waar nodig je 
expertise over de doelgroep. Het organiseren van gerichte activiteiten kunnen ook onderdeel uitmaken van je 
werkzaamheden. 
 
Wat breng je mee? 

• Bij voorkeur een afgeronde, relevante Hbo-opleiding 

• Aantoonbare ervaring met risicojongeren en hun problematiek 

• Ervaring als veldwerker of werken met jeugd is een pre 

• Je werkt zelfstandig 

• Laagdrempelig, toegankelijk en praktisch ingesteld met oog voor beleid   

• Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden 

• Kennis van de sociale kaart 

•  “Eropaf-mentaliteit”; outreachend werk zit in je genen 

• Kennis van en ervaring met de veel voorkomende (complexe) problematiek op de verschillende leefgebieden 

• VOG kunnen overleggen 

• In bezit van auto of motor is een pre 

• Je bent bereid om ’s avonds, in het weekend en op feestdagen te werken. 
 



 
 

 
Wat bieden wij? 

• De CAO Sociaal Werk is van toepassing. Inschaling bij een afgeronde HBO opleiding vindt plaats in schaal 8 
op basis van je relevante werkervaring. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een aantrekkelijke vergoeding reiskosten woon-werk en 
een individueel scholingsbudget dat je kunt inzetten voor opleiding en training.  

• Een aanstelling is in de eerste instantie 24 uur voor zeven maanden, met uitzicht op verlenging. Verder is er 
een reële kans dat je in de nabije toekomst in aanmerking kan komen voor verdere urenuitbreiding. 
 
 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joost van Hienen, projectleider  (tel 06-14013706) of met Jan 
Gunther, (de toekomstige – per 01-09-2019) coördinator gebieden buiten Amsterdam (tel. 06- 34490498). Maar kijk 
ook op onze website www.streetcornerwork.eu voor meer informatie en nieuwsartikelen over onze inzet in de 
gebieden buiten Amsterdam.  
 
Wij ontvangen graag uiterlijk 18 augustus 2019 je motivatiebrief onder vermelding van “vacature veldwerker Velsen” 
op het emailadres werving.selectie@vbscw.nl. De gesprekken zullen waarschijnlijk plaatsvinden in week 35. 
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