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Kom werken bij de leukste stichting van Amsterdam 

Huisbezoeker kwetsbare huishoudens  

 

Wie zijn wij?                                                                                                                                                                                     
Stichting Samen is niet alleen is in 2012 opgericht en telt nu 23 medewerkers die zich binnen 
verschillende projecten inzetten voor kwetsbare mensen in Amsterdam. Onze projecten bieden 
ondersteuning op maat bij hulpvragen vanuit diverse leeftijdsgroepen met hun specifieke behoeftes 
en zijn gericht op een verbetering in de kwaliteit van leven.  

SINA gaat uit van de kracht en de kwaliteiten van de deelnemer en helpt deze te versterken. Wij 
doen dit vanuit onze visie ‘Ondersteunen waar het kan, overnemen waar nodig’. Sleutelbegrippen 
hierin zijn voor ons professionaliteit, maatwerk, laagdrempeligheid, betrokkenheid, betrouwbaarheid 
en langdurige beschikbaarheid. 
 

Wat ga je doen? 
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 het 
project Huisbezoeken kwetsbare huishoudens. Je gaat op huisbezoek bij huishoudens die door 
geldtekort niet de basisvoorzieningen voor hun kinderen kunnen aanschaffen. Denk aan bedden, 
kasten, bureaus, fietsen en laptops. Je beoordeelt of de huishoudens in aanmerking komen voor deze 
voorzieningen en of er meer zaken zijn waar wij bij kunnen helpen, bijvoorbeeld hulp bij schulden of 
bij problemen met huisvesting.  
 
Hiervoor zoeken wij een huisbezoeker die per direct 32 uur per week het team Huisbezoeken 
kwetsbare huishoudens komt versterken.  
 

Wat kan jij? 
● Beoordelen of huishoudens in aanmerking komen voor basisvoorzieningen. 
● Huisbezoeken verrichten om inzicht te krijgen in de hulpvragen die leven bij de bewoners. 
● 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. 
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Wie ben jij?  
● 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. 
 
Voldoe je niet aan alle gevraagde functie-eisen of ervaring?  Bij twijfel moedigen we je aan om toch 
te solliciteren.  
 

Wat bieden we? 
• uitdagend en betekenisvol werk 
• autonomie en samenwerking 
• flexibele werktijden 
• ruimte om jezelf te ontwikkelen 
• salaris conform CAO Sociaal werk (Sociaal cultureel medewerker 3, loonschaal 8)  
• een jaarcontract 
• pensioen 
 
Is jouw interesse gewekt? Stuur je CV en motivatie naar maaike@stichtingsina.nl. 
 
 
 


