
 

 

  

Vacaturemelding 2 Maatschappelijk Werkers Economisch Daklozen 

(herhaalde oproep) 
 

Het Stedelijk Team Economisch Daklozen van De Regenboog Groep zet zich in 

voor economisch daklozen in Amsterdam en de regio Amstelland. Deze mensen 

kampen voornamelijk met een huisvestingsprobleem, maar hebben vaak ook aanvullende hulp nodig 

om hun leven weer op de rit te krijgen. Het maatschappelijk werk van De Regenboog Groep kenmerkt 

zich door een persoonsgerichte werkwijze. We lopen een extra mijl om het verschil te maken en doen 

wat nodig is om iemand verder te helpen. 

 

Voor dit team zijn wij op zoek naar een 

 

2 Maatschappelijk Werkers voor 24 tot 32 uur (89% dienstverband), (locatie Amsterdam en locatie 

Amstelland) per direct.  

 

 

Taken:  

 Uitvragen van de hulpvraag en daarbij een passend aanbod helpen vinden, op alle 

levensgebieden en zo nodig in samenwerking met andere partijen 

 Oplossingen vinden voor complexe hulpvragen 

 Ondersteuning bieden bij het regelen van diverse praktische zaken  

 Verslaglegging in het digitaal cliëntendossier  

 Opbouwen en onderhouden van netwerk t.b.v. de hulpverlening aan onze cliënten, zowel 

binnen als buiten de organisatie  

 Ontvangt leiding van en legt verantwoording af aan de programmacoördinator Hulpverlening 

 

Functie-eisen: 

 Een relevante afgeronde Hbo-opleiding 

 Minimaal twee jaar relevante werkervaring  

 Kennis van de Amsterdamse sociale kaart en thuis in het netwerk   

 Een open houding, vindingrijk, sociaal sterk, motiverend en stressbestendig 

 Durft buiten de lijntjes te dansen, niet afhankelijk van gebaande paden en vaste structuren 

 Probleemoplossend, goed in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden en te structureren 

 

 

Arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ. Op fulltime basis bedraagt het bruto salaris min.        € 

2.467-- en max. € 3.902,-- (FWG 50) op basis van 36 uur. Sollicitaties met MOTIVATIE en CV 

dienen uiterlijk vrijdag 8 juli 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.  Gesprekken zijn 

gepland voor donderdag 16 juni. Voor vragen kun je contact opnemen met Robin Trip, 

programmacoördinator Hulpverlening: 06-52649537 of Janneke van Loo, manager 0652482869 

In verband met de samenstelling van het team gaat moedigen we mannen aan om te solliciteren.  

De Regenboog Groep moedigt mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond, diverse gender 

identiteiten en ervaringsdeskundigen aan om te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 

kandidaten voorrang.  


