
 

 

 

Weet je dat 1 op de 10 Amsterdammers zich ernstig eenzaam voelt? En dat deze problemen 

vaak samengaan met problemen thuis, een tekort aan financiële middelen en gezondheids-

klachten? Jij kan Amsterdammers helpen om weer grip op hun leven te krijgen! Kom jij werken 

in ons buurtteam? 

 

Per 1 april 2021 zijn er buurteams gestart op verschillende plekken in 

Amsterdam. Alle Amsterdammers kunnen bij een buurtteam terecht met 

vragen op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werk, geldzaken en 

veiligheid. 

De Sociale Maatschap, perMens, Evean en Philadelphia organiseren de 

buurtteams in Amsterdam-Noord en -Zuid.  

Wij bieden ondersteuning op allerlei leefgebieden 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 onze buurtteams zoeken wij: 

 

Buurtteammedewerkers 

24-32 uur per week 
 

Bij ons is iedereen uniek en iedereen anders. Ook jij bent welkom! 

Als professional ga je werken in een buurtteam. Met elkaar gaan we pionieren om uit te vinden wat 

het beste aansluit bij de vraag van de Amsterdammer. De regie ligt altijd bij de Amsterdammer zelf en 

samen maken jullie een helder plan van aanpak gericht op duurzame verbetering. Je maakt hierin je 

eigen professionele afwegingen zo nodig in afstemming met je team. Je betrekt het eigen netwerk 

van de cliënt of de informele zorg. Je beoordeelt of je zelf de begeleiding kunt doen en schakelt indien 

nodig aanvullende zorg in.  

Als buurteammedewerker werk je outreachend en heb je een brede kennis van diverse vakgebieden. 

De vragen van Amsterdammers kunnen op veel verschillende leefgebieden liggen: van mantelzorg tot 

reclassering, van LVB tot GGZ en verslaving. Je krijgt o.a. te maken met ouderen, dak-/thuislozen, 

statushouders en multiproblem-gezinnen. 

Je komt veel bij de mensen thuis en je trekt erop uit om de buurt goed te leren kennen zodat je weet 

wat er speelt. Jij bent het aanspreekpunt! 

Je bent onderdeel van een team onder leiding van een teamleider. Jouw team bestaat uit 

professionals met specifieke vakkennis en ervaringsdeskundigen.  

Ben jij: 

• Een initiatiefrijk, sociaal vaardig en doortastend persoon met een afgeronde, relevante mbo- 

(bijv. persoonlijk begeleider SD) of Hbo-opleiding (zoals SPH, SW)? 

• Ervaren met (het aanvragen van) WMO voorzieningen?  



 

• Iemand die kennis heeft over Wonen en Dakloosheid?  

• Iemand met ervaring in ambulante begeleiding? 

• Iemand met een cultuur-sensitieve instelling? 

• Iemand die kan reflecteren op het eigen professioneel handelen en hiervan wil en kan leren? 

• Iemand die risico’s durft te nemen, goed grenzen kan stellen en om kan gaan met werkdruk? 

• Iemand met kennis van de sociale kaart/zorgnetwerk van Amsterdam? 

Dan maken wij graag kennis met je!  

Dit krijg je allemaal bij ons: 

• Een salaris conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 6 met een minimum van € 2.338,- 

en een maximum van € 3.279,- bruto per maand of 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. 

• Een laptop en smartphone. 

• Een jaarcontract met uitzicht op verlenging. 

• Training Stress Sensitief Werken. 

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

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

staat. 

Informatie en sollicitatie: 

Klim in de pen en vertel ons waarom jij onze nieuwe collega wil worden! Laat weten wie je bent en 

welke rol je meebrengt in het team. Fijn als je alvast de DISC test doet en hierop terugkomt in je brief. 

De DISC test vind je hier. 

Reageer via solliciteren@desocialemaatschap.nl, o.v.v. vacature Buurtteammedewerker Noord of 

Zuid.  

Eens in de paar weken organiseren wij een carrousel waarbij kandidaten de mogelijkheid krijgen zich 

te presenteren. 

 

Leuk je binnenkort te ontmoeten! 

  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

Kijk op de website Buurtteam Amsterdam voor meer informatie of lees hier meer over werken in een 

buurtteam. 

Buurtteam Amsterdam Noord en Buurtteam Amsterdam Zuid zijn partner van De Sociale Maatschap.   

https://zelforganisatiefabriek.nl/test/
https://www.buurtteamamsterdam.nl/
https://desocialemaatschap.nl/werken-in-buurtteam-amsterdam/
https://desocialemaatschap.nl/werken-in-buurtteam-amsterdam/
https://desocialemaatschap.nl/

