
 
 

 

Doras is de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord. 

Stichting Doras legt zich toe op het bevorderen van maatschappelijke participatie en 

sociale integratie van bewoners in Amsterdam-Noord. Met bijzondere aandacht voor hen 

die de greep op hun situatie dreigen te verliezen of kwijt zijn.  

 
Wij vragen per 15 augustus: 
 

OUDERENADVISEUR 
28 uur per week  

 

Als ouderenadviseur werk je over het algemeen voor en ondersteun je zelfstandig 
wonende ouderen die ten gevolge van toenemende problemen of afnemend 
probleemoplossend vermogen geen vat meer hebben op de inrichting van hun leven. 
Zij zijn zelf niet in staat om een passend hulpaanbod te vinden en/of zij maken niet 
voldoende gebruik van bestaande voorzieningen. De ouderen hebben problemen op 
het terrein van welzijn en/of wonen, veelal gecombineerd met somatische, (psycho) 
sociale en/of psychogeriatrische problemen. Er is regelmatig sprake van meervoudig 
complexe vraagstukken.  
De functie is specifiek gericht op ouderen, maar kan zich ook richten op chronisch 
zieken en gehandicapten.  
 
Je verstrekt persoonsgerichte informatie, advies en geeft begeleiding waardoor de 
zelfredzaamheid en het welbevinden van ouderen wordt behouden of vergroot.  
Uitgangspunt daarbij is dat de oudere zoveel mogelijk de regie over zijn eigen leven 
behoudt.  
 
Binnen wijkzorg voer je gesprekken met ouderen en hun netwerk over de 
ondersteuning die zij nodig hebben. Je verwijst o.a. door naar informele 
dienstverlening en laagdrempelige voorzieningen. Tevens breng je adviezen uit aan het 
indicatie adviesorgaan over de ondersteuningsbehoefte van cliënten. Binnen het 
wijkzorgnetwerk onderhoud je externe contacten met ketenpartners en neem je deel 
aan casuïstiek en netwerkbijeenkomsten zoals van Beter Samen in Noord. 
 
Je bent iemand die kennis deelt en actief de samenwerking zoekt met collega’s van 
andere disciplines waarbij je goed zicht houdt op de afbakening tussen de verschillende 
taakgebieden. Je staat stevig in je schoenen en beschikt over improvisatievermogen. Je 



hebt een flexibele en oplossing georiënteerde instelling.   
Je werkt veelal vanuit het huis van de wijk De Evenaar waar jij een kantoor deelt met 
de collega ouderenwerk. In deze functie ben je veel onderweg, op huisbezoek en naar 
netwerkoverleggen. 
 
Ben jij:  

 Een initiatiefrijke en doortastende sociaal werker met een afgeronde 
relevante  HBO opleiding? 

 Goed in samenwerken, netwerken en mensen met elkaar verbinden? 

 Ervaren in praktische en psychosociale hulpverlening? 

 Iemand die goed procesmatige hulpverlening kan organiseren? 
 

 
Heb jij: 
 

 Kennis van wet-en regelgeving met betrekking tot (zorg-) voorzieningen? 

 Kennis  van de werkterreinen wonen, welzijn en zorg (netwerk) en de sociale 
kaart van Amsterdam? 

 Kennis van motiverende gespreksvoering en oplossingsgericht werken? 
 

Inschaling 
De functie is ingeschaald in schaal 8, conform de CAO Sociaal Werk. 
 
 
Informatie en sollicitatieprocedure 
Mocht je nog iets van ons willen weten dan kun je contact opnemen met Marjan Bink 
(ouderenadviseur): m.bink@doras.nl of 06-12312254. 
  
Klim in de pen en vertel ons  waarom je onze nieuwe collega wilt worden! Stuur je 
sollicitatie naar solliciteren@desocialemaatschap.nl onder vermelding ouderenadviseur 
TOZ . Graag referenties vermelden.  
 
De reactietermijn sluit op 23-04-2019, de eerste gesprekken vinden plaats op  
01-05-2019. 
 
Deze vacature wordt zowel in- als extern uitgezet waarbij de interne kandidaat, bij gelijke 
geschiktheid, de voorkeur geniet. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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