
 
‘Iedereen doet er toe, in de buurt, prikkelend, net even anders’ 

Dat is waar wij voor staan en dat zoeken we ook in jou. Wij zijn Volksbond Streetcornerwork. 

Wij werken met en voor mensen in een zeer kwetsbare positie. We bieden en ontwikkelen 

wijkgerichte zorg, straathoekwerk, activering, opvang en woonvormen.  

Voor ons team in Amsterdam Nieuw West zoeken wij per direct: 

Ambulant Begeleider 

(32 uur per week) 

 
Wat ga je doen?  
Als Ambulant begeleider zet je je in voor jouw cliënten. Jouw cliënten zijn volwassenen met 
problemen op vaak verschillende levensgebieden voortkomend uit zowel psychiatrische 
problematiek, verslavingsproblemen, als verstandelijke beperkingen. Samen breng je in kaart 
wat de wensen en behoeften zijn van je cliënt en stel je een trajectplan/ondersteuningsplan 
op. Je coacht je cliënten om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren en deel uit te 
maken van de maatschappij. Je inspireert de cliënt om, waar dat kan, op een actieve wijze 
zelf verantwoordelijkheid te nemen. Je zorgt voor een goede onderlinge afstemming; met je 
collega’s op de voorzieningen, met behandelaars en andere betrokken hulpverleners of 
instanties. Jij bent voor de cliënt de belangenbehartiger en hij/zij kan met vragen en 
problemen bij jou terecht. Je bewaakt de voortgang van de begeleiding en bent er op gericht 
om condities te scheppen waarin de cliënt zijn doelen kan bereiken. Daarvoor ben je creatief, 
flexibel en zet je door. Je staat open voor vernieuwende oplossingsrichtingen, die soms 
kunnen komen vanuit een onverwachte invalshoek.  
 
Het is een zelfstandige functie met een grote mate van vrijheid. Je werkt ambulant en 
organiseert je werkzaamheden en afspraken zo dat cliënten de begeleiding ontvangen waar 
ze recht op hebben of die ze nodig hebben Je bent flexibel in je werktijden en je stemt dit af 
met de cliënt.  
 
Het werkgebied is Amsterdam Nieuw West. Als Ambulant begeleider kun je zowel cliënten 
begeleiden woonachtig op een van de 24-uur locaties (Nieuw West) als cliënten die 
zelfstandig wonen of gebruik maken van andere vormen van wonen (bijvoorbeeld 
herstartstudio’s of zelfstandige woning).  
 
Wat breng jij mee? 

• Een relevante MBO kwalificatie;  

• Uitstekende sociale vaardigheden;  

• Motiverend en inspirerend en je bent 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;  

• Kennis van en inzicht in en ervaring met relevante coaching methoden;  

• Bereidheid om vakantievervanging te doen voor collega’s en/of extra taken zoals 
bijvoorbeeld deelname aan projecten en werkgroepen;  

• Je kunt een VOG overleggen. 



 
Wat bieden wij?  

• Een uitdagende baan op basis van een min-max aanstelling van 32 uur per week; 

• Een contract voor in eerste instantie voor de duur van 7 maanden; 

• Salaris conform schaal 7 van cao Sociaal werk (min. € 2.501,-- en max.  
€ 3.494,-- bruto per maand, op basis van een 36-urige werkweek). Inschaling vindt plaats 
op basis van werkervaring.  

• Vakantietoeslag van 8% en eindejaarsuitkering van 8,3%; 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de cao, zoals het loopbaanbudget plus 

opleidingsfaciliteiten, waaronder trainingen op het gebied van motiverende 

gesprekstechnieken, de-escalerende technieken en AED en reanimatie. Daarnaast kent 

de organisatie een aantrekkelijke tegemoetkoming reiskosten woon-werk verkeer; 

• Een leuke werkplek binnen een collegiaal team in een dynamische omgeving. 

 
Geïnteresseerd?  
Ben jij geïnteresseerd in deze uitdagende functie, waarin jij het verschil kunt maken? Voor 
meer informatie kun je contact opnemen met Mourad Ezzoubaa, gebiedscoördinator Nieuw-
West, 06-14013770. 
 

Of solliciteer direct door je motivatiebrief en CV uiterlijk 5 oktober a.s. te mailen naar 

werving.selectie@vbscw.nl, onder vermelding van ‘vacature Ambulant Begeleider  

Nieuw West’.  

 

De gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 12 t/m 16 oktober 

 

 

mailto:werving.selectie@vbscw.nl

