
 

 
 

Weet jij Noorderlingen te verleiden tot bewegen en te leiden 

naar regulier beweegaanbod? Vind jij het belangrijk om 

buurtbewoners te stimuleren tot een gezonde leefstijl en een 

onderdeel te vormen van een actief leefstijlnetwerk? Dan is 

dit een leuke baan voor jou! 

 

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 leuke team in Amsterdam-Noord zoeken wij een:  

 

Beweegcoach/Participatiemedewerker 20 uur per week  

(met mogelijke uitbreiding van uren) 
 

Het betreft met name bewoners in Amsterdam-Noord die een WPI- uitkering ontvangen, 

vaak met een mix van financiële, sociale, psychische en fysieke problemen. Bewegen is een 

eerste stap om hen te activeren en een begin te maken om deze multi-problematiek op te 

lossen. Doel van deze functie is het doorbreken van isolement, een gezondere leefstijl, 

verbetering van zelfredzaamheid en het vergroten van participatie in de wijk.   

 

Dit ga je doen: 

• In gesprek met bewoners om wensen en talenten in kaart te brengen;  

• Samenwerken met maatschappelijk werk en schuldhulpverlening bij deelnemers die 

aanvullende ondersteuning nodig hebben;  

• Voorlichting geven en afstemmen met het gezonde leefstijlnetwerk;  

• Ontbrekend beweegaanbod signaleren;  

• Je legt schriftelijke of mondelinge verantwoording af aan de opdrachtgever.  

 

Heb jij: 

• 20 uur tijd in de week over? 

• Hbo werk- en denkniveau (Sociaal/Cultureel Werk)?  

• Affiniteit met bewegen in het kader van een Gezonde Leefstijl? 

• Coachende en coördinerende vaardigheden? 

• Verbindend vermogen en ben je een echte netwerker? 



 

 
 

• Een werkwijze die uitgaat van de vraag van de bewoner waarbij je focust op kracht 

en talent én pas je hierbij de methodiek van positieve gezondheid toe? 

• Kennis en kunde om een actieve rol te spelen in het op/uitbouwen van het 

Leefstijlnetwerk in Noord? 

• (Bij voorkeur) kennis van en ervaring met de doelgroep? 

 

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 18% van je brutoloon 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 dienstverband voor een jaar met uitzicht op verlenging. 

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

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

staat. 

 

Informatie en sollicitatie: 

Ben je enthousiast? Yes! Reageer voor 1 november 2020 met je CV én motivatiebrief via 

solliciteren@desocialemaatschap.nl. De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 9 

november en het 2e gesprek op woensdag 11 november in ons kantoor aan het 

Hagedoornplein 1C.   

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

Drewes telefoonnummer (06 1311 8509, maandag t/m donderdag). 

Leuk je binnenkort te ontmoeten! 

 

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

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

gesteld. 

 

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

informatie. 
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