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Kom werken bij de leukste stichting van Amsterdam 

Projectmedewerker Digimaat  

 

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? 
Als Social Worker ben je betrokken bij het project Digimaat. Tijdens dit project begeleid je mbo en 
hbo studenten Sociaal Werk die laagopgeleide en/of laaggeletterde Amsterdammers 1 tot 2 uur per 
week ondersteunen bij het leren van digitale vaardigheden. Deze vaardigheden zijn onmisbaar om 
mee te kunnen komen in de steeds digitaler wordende maatschappij. Het contact tussen overheid en 
burger wordt ook steeds vaker digitaal vormgegeven. Deze deelnemers hebben moeite met de 
complexiteit daarvan, het is te talig en gaat te snel. Daarvoor helpen de digimaatjes (studenten) de 
deelnemers bij het vergroten van hun leefwereld en hun zelfredzaamheid. 
 
De werkzaamheden voor dit project bestaan vooral uit: het voeren van intakegesprekken aan huis 
om inzicht te krijgen in de hulpvragen die leven bij de bewoners; het samenwerken met andere zorg- 
en hulpverleners in de wijk; het deelnemen aan (netwerk)bijeenkomsten of overleggen; het 
individueel en in groepsvorm begeleiden van studenten; het nakijken van studieopdrachten en het 
onderhouden van contacten met verschillende opleidingsinstituten. Ten slotte behoort het 
ondersteunen bij het schrijven van verantwoordingen en het aanvragen van nieuwe subsidies ook tot 
de werkzaamheden die je zal uitvoeren voor dit project.  
 
Hiervoor zoeken wij een projectmedewerker die per direct 32 uur per week het team Digimaat 
komt versterken.  
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Wie ben jij en wat kan je? 
Je bent in het bezit van een mbo- of hbo-diploma Sociaal Werk. Je bent een enthousiasteling die in 
het team ruimte neemt voor eigen initiatief. Je hebt affiniteit met de armoedeproblematiek en 
ervaring met het begeleiden en coachen van studenten en/of medewerkers. Gezien de doelgroep 
zoeken we een medewerker die zich thuis voelt bij culturele diversiteit. Daarnaast ben je 
betrouwbaar, maak je gemakkelijk contact met mensen en kan je goed netwerken. Je hebt een 
proactieve houding en je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken. 
 
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 
• het allerleukste team van Amsterdam 
• autonomie en samenwerking 
• flexibele werktijden 
• ruimte om jezelf te ontwikkelen 
• salaris conform CAO Sociaal werk (Sociaal cultureel medewerker 3, loonschaal 8)  
• een jaarcontract 
• pensioenfonds Zorg en Welzijn 
 
Is jouw interesse gewekt? Stuur je CV en motivatie naar sophie@stichtingsina.nl   
 
 


