
 
 

Weet je dat bijna de helft van de volwassen Amsterdammers 

zich eenzaam voelt, waaronder veel ouderen? En dat dit vaak 

samengaat met gezondheidsklachten, een tekort aan financiële 

middelen en problemen thuis? Jij kan de ouderen in Amsterdam 

helpen om weer grip op hun leven te krijgen! Kom je bij ons 

team? 

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 team in Amsterdam- Noord (Nieuwendam) zoeken wij een:  

 

Ouderenadviseur (28 uur per week) 
 

Wat dit de mooiste baan maakt? Jouw hulp maakt het verschil en geeft structuur en een 

stukje rust in iemands leven. En je krijgt hier ook nog voor betaald! 

Als ouderenadviseur werk je voor zelfstandig wonende ouderen die ten gevolge van 
toenemende problemen of afnemend probleemoplossend vermogen geen vat meer 
hebben op de inrichting van hun leven. Zij zijn niet voldoende in staat om een passend 
hulpaanbod te vinden en/of zij maken niet voldoende gebruik van bestaande 
voorzieningen. De ouderen hebben problemen op het terrein van welzijn en/of wonen, 
veelal gecombineerd met somatische, (psycho) sociale en/of psychogeriatrische 
problemen.  
De functie is specifiek gericht op ouderen met ouderdomsproblematiek, chronische 
ziekte of beperking. Je verstrekt persoonsgerichte informatie, advies en geeft 
begeleiding waardoor de zelfredzaamheid en het welbevinden van ouderen wordt 
behouden of vergroot. Uitgangspunt daarbij is dat de oudere zoveel mogelijk de regie 
over zijn eigen leven behoudt.  
Binnen de wijkzorg voer je gesprekken met ouderen en hun netwerk over de 
ondersteuning die zij nodig hebben. Je verwijst o.a. door naar informele 
dienstverlening en laagdrempelige voorzieningen. Je vraagt WMO-indicaties aan bij het 
indicatieadviesbureau. Tevens breng je adviezen uit aan het indicatie adviesorgaan 
over de ondersteuningsbehoefte van cliënten. Binnen het wijkzorgnetwerk onderhoud 
je externe contacten met ketenpartners en neem je deel aan casuïstiek en 
netwerkbijeenkomsten zoals van Beter Samen in Noord. 
Je bent iemand die kennis deelt en actief de samenwerking zoekt met collega’s van 
andere disciplines waarbij je goed zicht houdt op de afbakening tussen de 
verschillende taakgebieden. Je staat stevig in je schoenen en beschikt over 
improvisatievermogen. Je hebt een flexibele en oplossing georiënteerde instelling  en je 
kan zelfstandig werken.  



 
Heb jij: 

• 28 uur in de week over? 

• Een afgeronde relevante HBO-opleiding? 

• Affiniteit met maatschappelijke dienstverlening en ouderen? 

• Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met vrijwilligers, 

cliënten, overheden en instellingen? 

• Het vermogen om nauwkeurig een diversiteit aan gegevens te verwerken? 

• Empathisch vermogen?  

• Kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot (zorg)voorzieningen? 

 

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 € 

2.763 en een maximum van € 3.864,- 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 tot 1 april 2021 met uitzicht op verlenging. Dit in verband met de nog te 

vormen Buurtteams die per 1 april operationeel worden.  

• 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? Reageer vóór 20 augustus 2020 met je CV en motivatiebrief via 

solliciteren@desocialemaatschap.nl. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 25 en 

woensdag 26 augustus. 

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

Boots (ouderenadviseur, 06 123 122 60)  

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. 

mailto:solliciteren@desocialemaatschap.nl
https://doras.nl/

