
Vacaturemelding Maatschappelijk Werker

De Regenboog Groep zet zich in voor mensen met problematische schulden, dak- en thuislozen, 
mensen met een verslaving, ongedocumenteerden en mensen met psychiatrische problemen.  We 
houden dagelijks spreekuur in alle acht inloophuizen van De Regenboog Groep en op meerdere 
andere plekken in de stad. Onze 12 maatschappelijk werkers spreken samen 15 talen en 
onderhouden contacten met ambassades en zorginstellingen in Landen in Europa. We zijn goed thuis
in het Nederlandse zorgsysteem en werken samen met diverse partijen in Amsterdam op het gebied 
van maatschappelijke opvang, zorg- en dienstverlening. 

Het maatschappelijk werk van De Regenboog Groep kenmerkt zich door een persoonsgerichte 
werkwijze. De vraag achter de (hulp)vraag is belangrijk en we doen ons best om ook hulp te bieden 
aan mensen die geen hulp kunnen vragen. We lopen de extra mijl om een verschil te maken en doen 
wat nodig is om iemand verder te helpen. Steeds meer is ambulante ondersteuning deel van het 
maatschappelijk werk. Daarbij ondersteunen we ook onze collega’s op verschillende locaties en 
kunnen snel schakelen als de situatie erom vraagt. 

Voor het maatschappelijk werk zijn wij op zoek naar een 

Maatschappelijk Werker voor 32 uur (88,89% dienstverband) per 1 juli 2019. 

Wij zoeken een contactueel sterke persoonlijkheid die goed kan reflecteren op eigen handelen en 
keuzes van klanten respecteert.

Taken: 

 Persoonlijk benaderen van bezoekers van onze inloophuizen en ondersteunen van cliënten 
bij het regelen van diverse praktische zaken. 

 Doelen stellen en planmatig werken, zowel persoonlijk, met de cliënt en in teamverband.
 Verslaglegging in het digitaal cliëntendossier, uitvoeren van (her-)intakes.
 Actief bijdragen aan de wekelijkse casuïstiek/werkoverleg. 
 Voorlichting geven over gezondheid, sociale voorzieningen, financiële bijstand. 
 Opbouwen en onderhouden van netwerk t.b.v. de hulpverlening aan onze cliënten, zowel 

binnen als buiten de organisatie. 
 Teamverantwoordelijkheid nemen en taken als aandachtsfunctionaris uitoefenen.
 Legt verantwoording af aan de Programmacoördinator Hulpverlening

Functie-eisen: 

 Een relevante afgeronde Hbo-opleiding 
 Affiniteit met de doelgroepen van De Regenboog Groep 
 Stressbestendig, inventief, betrokken en voortvarend 
 Veelzijdig en empathisch in contact, durf buiten de lijntjes de dansen.
 Kennis van de Amsterdamse sociale kaart en netwerken 
 Goede uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands en tenminste één andere taal.
 Ervaring als hulpverlener en kennis van de sociale kaart van Amsterdam.
 Flexibele inzetbaarheid

Arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ. Op fulltime basis bedraagt het bruto salaris  min. € 2.091,-- 
en max. € 3.467,-- (FWG 50) op basis van 36 uur.  Sollicitaties met CV dienen uiterlijk voor 19 april 
voor 12:00 uur binnen te zijn bij De Regenboog Groep Postbus 10887, 1001 EW Amsterdam, t.a.v. 
Leo de Kam of per email sollicitatie@deregenboog.org. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 26 
april. Voor vragen kun je contact opnemen met Michael Sprokkereef, programmacoördinator 
Hulpverlening: msprokkereef@deregenboog.org, 06-10331543.
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