Wij zijn Stichting perMens. 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 dak- en thuisloze volwassenen in Amsterdam Centrum (32 uur per week)
Wat ga je doen?
Als Veldwerker in het team van Veldwerk Amsterdam ga je erop af. Veldwerk Amsterdam is
gericht op personen met OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) problematiek. Het
doel is opsporen, contact maken, motiveren en toeleiden naar passende hulpverleningstrajecten. In de dagelijkse praktijk is bij OGGZ sprake van problematiek op het gebied van
verslaving en/of psychiatrie. Vaak zijn deze mensen zorgmijdend en komen zij regelmatig in
aanraking met politie en justitie.
Ook spoor je als veldwerker de doelgroep op die uit beeld is geraakt en leidt hen toe naar
passende instellingen en organisaties.
Daarnaast interveniëren en bemiddelen de veldwerkers snel bij onrust en conflicten in drugsen overlastgebieden.
Mensen zonder OGGZ problematiek wordt advies gegeven, mensen zonder regiobinding
wordt een aanbod tot repatriëring gedaan; zowel naar binnen- als buitenland.
Veldwerk Amsterdam is onderdeel van Stichting perMens. Er wordt nauw samengewerkt
met de zorginstellingen in de stad, de politie en handhaving. Met deze samenwerking wordt
beoogd dat de doelgroep zo effectief mogelijk wordt bereikt, zodat de aansluiting bij de zorg
sneller plaatsvindt. OJZ (Onderwijs, Jeugd & Zorg) van de gemeente Amsterdam financiert
de organisatie; de afdeling Vangnet MGGZ van de GGD is de dagelijkse opdrachtgever. Het
doel van Veldwerk Amsterdam is behaald op het moment dat de doelgroep de aansluiting
heeft gevonden bij de zorg. De veldwerkers laten hen vanaf dit moment dan ook los.
Je leert jouw werkgebied kennen en ontdekt snel waar je de doelgroep kunt vinden. Je
spreekt de mensen aan, motiveert hen en brengt ze naar de hulpverlenende instanties. Je
reageert ad-hoc op meldingen en verzoeken die je binnenkrijgt. Als veldwerker ga je zelf
geen hulpverleningsrelaties aan. Naast het straatwerk maak je dagrapportages, je registreert
alle werkzaamheden en doet relevante signaleringen waarop de gemeente beleid kan
maken.
Uitspraak van een collega:
“Het werk is uitdagend en afwisselend, we werken met een kwetsbare groep mensen die soms wat
afwijkend gedrag vertoont of minder verzorgd is dan men gewend is. Het geeft voldoening de
doelgroep toe te leiden naar een toegespitst zorgkader en kansrijk te positioneren binnen de
samenleving. Uitdagend is dit ook te doen slagen met de grootste zorgmijders. Ik werk zowel in de
zomer als winter grotendeels buiten, meestal in mijn eentje. Ondanks dat ik mijn collega’s maar en
paar keer per week zie, ben ik door een breed netwerk aan ketenpartners en mensen uit de
doelgroep nooit alleen.”

Wie zijn wij?
Noem ons eigenwijs, betrokken en uitdagend. Wij noemen het vooral lef!
Lef 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 zijn er trots op, mensen in een zeer
kwetsbare positie in onze samenleving uiteenlopende vormen van begeleiding te bieden.

Wie ben jij?
Het werk van Veldwerk Amsterdam is rauw en uniek werk. Spreekt bezoeken aan politiebureaus, isoleercellen en klinieken jou aan? Ben jij avontuurlijk en wil je geen dag hetzelfde,
dan is deze uitdagende baan geschikt voor jou. Omdat we met mensen werken met een
veelvoud aan complexe problematiek, is iedere casus weer een uitdaging. Wij vragen je
kennis te hebben van of leerbaar te zijn op het gebied van de diverse ziektebeelden. Wil jij
kennismaken met een sociale kaart die de reguliere kaarten overstijgt, dan ben jij bij
Veldwerk Amsterdam op de goede plek.
Veldwerk Amsterdam is deelnemer in de ketenaanpak en onder meer deelnemer in het APV
overleg en Veelplegerspreekuur, waardoor een antecedenten screening deel uitmaakt van
de aanstellingsprocedure. Daarnaast kun je een VOG overleggen.
Wij worden nog nieuwsgieriger naar jou, als jij:
• HBO werk- en denkniveau hebt
• een ‘eropaf-mentaliteit’ hebt
• je een groot hart hebt voor mensen in een kwetsbare positie
• prestatiegericht bent
• een flexibele instelling hebt waardoor je met name zelfstandig maar ook in
teamverband prettig kunt werken;
• goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden hebt.
• bereid bent op onregelmatige tijden te werken;
• in het bezit bent van rijbewijs B;
• bereid bent incidenteel in avond of weekend te werken
Wat bieden wij?
Een uitdagende baan in het hart van onze samenleving in een organisatie volop in
ontwikkeling. Na een fusie is er veel te leren en ontdekken van en met elkaar. Daar hebben
we jou ook bij nodig. 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 maximaal € 3.864,-- bruto per maand, bij een dienstverband van 36 uur per
week.
Daarnaast bieden wij o.a. een aantrekkelijke vergoeding reiskosten woon-werk, een
loopbaanbudget en diverse verplichte trainingen om je sterker in je werk te maken. Denk
aan motiverende gesprekstechnieken, de-escalerende technieken en AED en reanimatie.
Solliciteren?
Zie jij jezelf op een scooter door de stad rijden, gefaciliteerd met diverse communicatiemiddelen en een uitgebreid netwerk om voor kwetsbare mensen van directe betekenis te
kunnen zijn, dan hopen wij dat jij op deze advertentie reageert.
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mo Bakayan, vakinhoudelijk
coördinator, 06-43377705.
Je kunt je motivatiebrief en CV tot en met 18 april mailen naar werving.selectie@vbscw.nl
onder vermelding van ‘Veldwerker Volwassenen’.
Reacties die wij na deze datum ontvangen, worden niet meer meegenomen in de
selectieprocedure.
De sollicitatiegesprekken zijn op 23 april.

