
 
 
 
Stichting Doras is de organisatie voor maatschappelijke 
dienstverlening in Amsterdam- Noord. Wij bieden ondersteuning 
en maken mensen zo zelfredzaam als mogelijk, uitgaand van hun 
eigen kracht, talenten en met respect voor ieders eigenheid: 
iedereen doet ertoe en heeft recht op kwaliteit van leven! 
 
Voor ons Samen Doen team Midden-Noord zijn wij op zoek naar: 
 

Generalist (30 uur per week) 
tbv Samen Doen 

 
De functie 
Samen Doen is een aanpak in Amsterdam bedoeld voor huishoudens met meervoudige 
problematiek en bestaat uit 18 teams die multidisciplinair zijn samengesteld. Zeventien 
organisaties werken samen om de hulp en dienstverlening aan deze gezinnen vorm te 
geven. Daarbij werkt Samen DOEN direct samen met de Ouder- en Kindteams, de 
wijkzorgnetwerken, de activeringsteams, de gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis en 
zorgorganisaties. De aansturing van de teams gebeurt door een programmateam.  
 
In een Samen DOEN-team wordt samen met instellingen op het gebied van sociaal 
welzijn intensief gewerkt aan een efficiëntere en effectievere integrale aanpak van 
huishoudens met meervoudige problemen en beperkte of geen zelfredzaamheid. 
Hierbij geldt het principe van één huishouden, één plan, één regisseur. Je geeft advies, 
informatie en ondersteuning op maat. Je kijkt wat iemand zelf kan en welke vragen er 
liggen met als doel de zelfredzaamheid te bevorderen. Je zet de cliënt in zijn eigen 
kracht. Je brengt de hulpvraag in kaart en ondersteunt de cliënt zodat deze na 
beëindiging van de interventie (weer) op eigen kracht kan functioneren in de 
maatschappij. Je betrekt hierbij de mogelijkheden van het netwerk van de cliënt en de 
inzet van vrijwilligers. Je bent in staat groepsactiviteiten te ontwikkelen en te 
begeleiden. Je bent zichtbaar aanwezig in de wijk waarbij je verbindingen legt, zodat 
eventuele tekortkomingen in het aanbod van ondersteuning in kaart gebracht kunnen 
worden en diensten of voorzieningen ingezet of ontwikkeld kunnen worden. Ten 
behoeve van de aansluiting bij een van de wijkteams neem je deel aan het 
cliëntenoverleg. 
 
Heb jij: 

• 30 uur in de week over? 

• Een afgeronde Hbo-opleiding in de richting van sociaal werk?  

• Het vermogen tot samenwerken, netwerken en mensen met elkaar verbinden? 

• Ervaring met praktische en psychosociale hulpverlening en kennis van 

opvoedingsproblematiek en daarnaast brede kennis van de werkterreinen wonen, 

welzijn, zorg en schuldhulpverlening. 

• Kennis van motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken?  

 



 
 

 

• Het talent mensen op een respectvolle, doch doortastende, manier aan te spreken 

op hun eigen verantwoordelijkheid en op zoek te gaan naar de krachten van 

mensen? 

• Ervaring met het opzetten van groepsactiviteiten? 

 

Dan maken wij graag kennis met je!  

 

Dit krijg je allemaal bij ons: 

• Een salaris conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 met een minimum van 

€2.627,- en een maximum van €3.742,- bruto per maand op basis van een fulltime 

dienstverband (36 uur).  

• Individueel Keuze Budget. Dit is ruim 18,5% van je bruto loon dat je zelf kan omzetten 

naar extra geld of vrije dagen. 

• Individueel Loopbaanbudget dat je kan gebruiken voor een opleiding of activiteit 

waar jij energie van krijgt. 

• Lidmaatschap bij CultuurWerkt! 

• Een contract voor onbepaalde tijd met uitzicht op verlenging. 

• Werktijden die in overleg kunnen worden bepaald; wel zo prettig. 

• En heel belangrijk: gezellige collega’s en een team waarin jouw ontwikkeling centraal 

staat. 

 

Informatie en sollicitatie: 

Ben je enthousiast? Yes! Reageer uiterlijk 27 januari via solliciteren@desocialemaatschap.nl. 

 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je contact opnemen met Marjolein 

Kooij (06 – 2059 6198 of M.kooij@samendoenamsterdam.nl).   

 

Leuk je binnenkort te ontmoeten! 

  

Deze vacature wordt in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 

kandidaten de voorkeur. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs 

gesteld. 

 

Doras is partner van De Sociale Maatschap. Kijk op onze website voor meer informatie. 
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