
    

 

Wij zijn Volksbond Streetcornerwork. Met en voor mensen in een zeer kwetsbare 
positie. We bieden en ontwikkelen wijkgerichte zorg, begeleiding, straathoekwerk, 
activering, opvang en woonvormen. 
 
Onze kernwaarden zijn:  ‘Iedereen doet er toe, in de buurt, prikkelend, net even 
anders’  
 
Wij geloven dat we hiermee verschil maken en zoeken dit ook in jou, als  

 
VELDWERKER in Haarlem  
16 tot 24 uur per week (in overleg) 
 

In eerste instantie voor een periode van drie maanden met de mogelijkheid tot 
verlenging. 
 
Wat ga je doen? 
Wij werken met de outreachende benadering. Dat houdt in dat je veel op straat bent 
of op andere plekken waar de jongeren van 13 tot 23 jaar (in sommige projecten tot 
27 jaar met complexe problemen op het gebied van huisvesting, financiën, scholing, 
arbeid, gezondheid, sociaal netwerk, vrije tijd, politie/justitie zich bevinden.  Wij 
werken met en voor deze jongeren. Je leert ze kennen, ze leren jou kennen; je 
ontwikkelt een relatie en vertrouwensband. Jouw aandacht en expertise om 
jongeren op eigen kracht te laten kiezen voor een nieuwe richting aan hun 
leven, dat maakt het verschil. Jij luistert, spiegelt, bent nieuwsgierig naar wie ze 
zijn en communiceert open en helder met ze. Jouw doel? Hun eigen vlam 
aanwakkeren en ze begeleiden op de weg naar invulling aan hun leven.   

Je rapporteert je werkzaamheden in een registratieprogramma. Verder onderhoud je 
contact met netwerkpartners en woon je overleggen met hen bij. Je deelt daarin je 
expertise over de doelgroep. Daarnaast is het contact met je collega’s belangrijk. Met 
elkaar sparren en uitwisselen maakt dat we samen groeien en het beste uit onszelf 
halen voor onze cliënten. 

Wie zijn wij? 
We worden misschien gezien als een eigenwijze organisatie maar we zijn trots op 
onze unieke aanpak waarbij we het  lef hebben om trouw te zijn aan onszelf en het 
beste uit onszelf te halen. Wij geloven dat dit de enige manier is om anderen te leren 
dat ook te doen. Wij bieden uiteenlopende vormen van begeleiding en empowerment 
aan mensen in een zeer kwetsbare positie in onze samenleving.  
 
Wie ben jij? 
Waar word jij blij van? Waar blink je in uit, Wat heb je nog te leren? Wij zijn 
nieuwsgierig naar jouw antwoorden! Wat moet je in ieder geval kunnen;  reflecteren, 
luisteren, positief kritisch zijn en makkelijk contact maken. En natuurlijk heb je een 
groot hart voor mensen in een zeer kwetsbare positie.  
 
Waar we verder blij van worden is, als jij;  

• HBO werk- en denk niveau hebt; 
• Aantoonbare kennis en ervaring hebt met risicojongeren en hun problematiek 
• Laagdrempelig, toegankelijk en praktisch ingesteld bent 
• Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden 
• Een “Eropaf-mentaliteit” hebt;  
• een VOG kunnen overleggen is verplicht. 



    

 

Wat bieden wij? 
Een uitdagende baan in het hart van onze samenleving!  
 
Jouw salaris is conform de cao Sociaal Werk. Bij een afgeronde relevante HBO 
opleiding is dat schaal 8. Afhankelijk van jouw ervaring is dat minimaal € 2.712,-- en 
max. € 3.864,-- bruto per maand bij 36 uur per week. 
 
Daarnaast bieden wij een vergoeding reiskosten woon-werk, een loopbaanbudget en 
diverse verplichte trainingen om je sterker in je werk te maken. Denk aan de-
escalerende technieken en BHV en reanimatie. Ook bieden we je trainingen zodat je 
bevoegd en bekwaam bent om medicatie te verstrekken.  
 
 
Solliciteren? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joost van Hienen, regiomanager, 
06-14013706. Maar kijk ook op onze website www.streetcornerwork.eu voor meer 
informatie en nieuwsartikelen over onze inzet in Haarlem.  
 
Je kunt je motivatiebrief en cv tot en met 2 oktober sturen naar 
werving.selectie@vbscw.nl onder vermelding van ‘Veldwerker Haarlem’. 
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