
 

 

Werken bij de leukste stichting van Amsterdam? 
Wij zoeken een Huisbezoeker (32-36 uur p/w) 

Over Stichting SINA                                                                                                                                               
In 2012 is stichting Samen is niet alleen (SINA) door Jurre van de Kamp opgericht. Zij telt nu zo’n 20 
medewerkers die zich binnen verschillende projecten inzetten voor kwetsbare huishoudens in Amsterdam. 
Onze projecten bieden ondersteuning op maat bij hulpvragen vanuit alle leeftijdsgroepen met hun specifieke 
behoeftes. Alle projecten zijn gericht op een verbetering in de kwaliteit van leven.  

Wat houdt het project Huisbezoeken in? 
We gaan met elkaar langs de deuren bij de kwetsbare gezinnen. Een blik achter de voordeur geeft ons een 
goed beeld van wat een huishouden nodig heeft. Als Huisbezoeker word je ingezet op de onderstaande 
projecten en maak je deel uit van het Huisbezoekersteam, dat in zijn huidige vorm bestaat uit 3 teamleden: 
1. Bij het project Huisbezoeken kwetsbare huishoudens gaan wij op huisbezoek bij huishoudens die door 
geldtekort niet de basisvoorzieningen voor hun kinderen kunnen aanschaffen. Denk aan bedden, kasten, 
bureaus, fietsen en laptops. Wij beoordelen of de huishoudens in aanmerking komen voor voorzieningen en of 
er meer zaken zijn waar wij bij kunnen helpen, bijvoorbeeld met schulden of bij problemen met huisvesting.  
2. Bij het project Huisbezoeken met woningcorporaties gaan wij samen met een servicemonteur van een 
woningcorporatie naar de bewoners toe. De servicemonteur kijkt of er onderhoud noodzakelijk is en ons doel is 
het opsporen van de niet geziene kwetsbare bewoners en het in kaart brengen van ondersteuningsvragen. 
Vervolgens verwijzen wij de bewoners door naar passende zorg- en welzijnspartners in de wijk.    
 

Taken en verantwoordelijkheden: 
● Huisbezoeken verrichten om inzicht te krijgen in de hulpvragen die leven bij de bewoners. 
● Beoordelen of huishoudens in aanmerking komen voor basisvoorzieningen. 
● Attenderen op en hulp bieden bij aanvragen van de gemeentelijke voorzieningen. 
● Doorverwijzen van de hulpvragen naar formele zorg of passend aanbod in de wijk. 
● Onderhouden van contacten met ons netwerk en de samenwerkingspartners in de wijk. 
● Ondersteunen bij het schrijven van rapportages voor de gemeente en/of woningcorporaties. 

 
Functie-eisen: 

● Je bent in het bezit van een passend diploma, bijvoorbeeld Social Work. 
● Je beschikt over goede communicatieve en sociale eigenschappen en bent goed in netwerken. 
● Je hebt een open en proactieve houding, houdt van afwisseling en bent flexibel.  
● Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. 
● Je bent digitaal vaardig.  
● Ervaring binnen de sector zorg en welzijn is een pré. 

Gezien de samenstelling van ons team, gaat bij gelijke geschiktheid onze voorkeur uit naar een mannelijke 
collega. 
 

Wat bieden wij? 
Wij bieden een jaarcontract, bij voorkeur per direct. Bij deze functie hoort een mooi pakket aan 
arbeidsvoorwaarden volgens de afspraken van de CAO Sociaal Werk en een uitstekende pensioenregeling. Ons 
kantoor bevindt zich in hartje Pijp, op een authentieke locatie dichtbij de doelgroep. Ons team bestaat uit 
enthousiaste, jonge werknemers die zich met liefde inzetten voor de kwetsbare Amsterdammer.  

 
Geïnteresseerd? 
Stuur je motivatie met CV vóór 1 november naar Jolanda van Vlijmen jolanda@stichtingsina.nl. 
 
Stichting SINA 
Lutmastraat 61a  
1073 GN Amsterdam 
www.stichtingsina.nl 
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