
Vacaturemelding Maatschappelijk Werker Economisch Daklozen

De Regenboog Groep zet zich in voor mensen met problematische schulden, dak-
en thuislozen, mensen met een verslaving, illegalen, mensen met psychiatrische 
problemen en economisch daklozen. 

Het maatschappelijk werk van De Regenboog Groep kenmerkt zich door een 
persoonsgerichte werkwijze. We lopen de extra mijl om het verschil te maken en 
doen wat nodig is om iemand verder te helpen. Daarbij ondersteunen we ook 
onze collega’s op verschillende locaties en kunnen snel schakelen als de situatie 
erom vraagt. 

Speciaal voor de hulpverlening aan economisch daklozen zijn wij op zoek naar 
twee 

Maatschappelijk Werkers, voor elk 32 uur (89% dienstverband), per direct 

Wij zoeken communicatief sterke, inventieve doorzetters, die veel ballen 
tegelijkertijd in de lucht kunnen houden.

Taken: 
 Opbouwen en onderhouden van netwerk t.b.v. de hulpverlening aan onze 

cliënten, zowel binnen als buiten de organisatie 
 Zoeken naar onconventionele oplossingen
 Uitvragen van de hulpvraag en daarbij een passend aanbod helpen 

vinden, op alle levensgebieden en in samenwerking met andere partijen
 Ondersteuning bieden bij het regelen van diverse praktische zaken 
 Verslaglegging in het digitaal cliëntendossier 
 Een bijdrage leveren aan het vormgeven van dit nog nieuwe team
 Ontvangt leiding van en legt verantwoording af aan de 

programmacoördinator Hulpverlening

Functie-eisen: 
 Een relevante afgeronde Hbo-opleiding
 Minimaal drie jaar relevante werkervaring 
 Affiniteit met de doelgroep van De Regenboog Groep 
 Kennis van de Amsterdamse sociale kaart en thuis in het netwerk  
 Een open houding, sociaal sterk, motiverend, goed in staat om hoofd- en 

bijzaken te onderscheiden en te structureren, verbindend en inventief
 Durft buiten de lijntjes te dansen, niet afhankelijk van gebaande paden en 

vaste structuren
 Zelfstandig in teamverband kunnen werken

Arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ. Op fulltime basis bedraagt het bruto 
salaris  min. 
€ 2.154,-- en max. € 3.571,-- (FWG 50) op basis van 36 uur. Sollicitaties met 
CV dienen uiterlijk woensdag 10 juni om 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. Voor vragen kun je contact opnemen 
met Michael Sprokkereef, programmacoördinator Hulpverlening: 
msprokkereef@deregenboog.org, 06-10331543.


