
 

 

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.  

 
Voor Huis van de Wijk de Meeuw zoeken wij een: 
 
 

Participatiemedewerker 
 24 / 28 uur per week 

 
 
Wat je gaat doen: 

Als Participatiemedewerker ondersteun je bewoners(groepen) die het initiatief nemen 
om de kwaliteit van hun eigen leven en dat van hun (directe) omgeving te verbeteren.  
Jij vervult de brugfunctie door bewoners met dezelfde vraag bij elkaar te brengen. Je 
faciliteert, coördineert en stimuleert de initiatieven waarbij de eigen regie van de 
bewoner het sleutelwoord is.  
 

 Je legt contacten met (zelf) organisaties/groepen in de wijk; 

 Je haalt vragen op in de wijk;  

 Je ondersteunt grote en kleine bewonersinitiatieven; 

 Je signaleert, verbindt, adviseert, netwerkt en informeert bewoners en 
professionals in de wijk (je maakt matches); 

 Je werkt samen met Maatschappelijk Werk, Schuldhulpverlening en andere 
organisaties;  

 Je gaat outreachend de wijk in met een nieuwsgierige houding en ziet kansen ; 

 Je ondersteunt de gezondheidsambassadeurs in Oud-Noord; 

 Je verbindt kwetsbare bewoners met ‘krachtige’ bewoners.  
 

 

 

 

 



Wat wij vragen: 

 Je beschikt over een afgeronde HBO – opleiding CMV, SPH, of vergelijkbaar; 

 Je kunt goed  samenwerken in het formele en informele netwerk in het belang van de 
bewoner; 

 Je hebt brede vakinhoudelijke kennis en ervaring met het sociaal cultureel werk is een 
pre; 

 Je bent positief, beschikt over een ondernemende en innovatieve instelling en weet 
beleid te vertalen naar de praktijk; 

 Je weet te binden en verbinden, je bent mondig en weet te relativeren; 

 Je hebt inlevingsvermogen en kunt intrinsiek motiveren; 

 Je weet het netwerk goed te benutten en je bent flexibel inzetbaar (soms in het 
weekend of de avonden). 

 
Wat wij bieden: 

 Een plezierige werkomgeving waar jij je kennis kunt inzetten en je verder kunt 
ontwikkelen;  

 Een salaris conform CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 met een minimum van  
€ 2.544,- en een maximum van € 3.624,- bruto per maand op basis van een fulltime 
dienstverband (36 upw); 

 Individueel Keuze Budget en Loopbaanbudget; 

 Lidmaatschap CultuurWerkt!; 

 Een dienstverband voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar met de 
mogelijkheid tot verlenging; 

 Werktijden worden in overleg bepaald. 
 
Informatie en sollicitatie 
Wat leuk dat je geïnteresseerd bent! 
Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Anke van Ruler en Barbara van der 
Weiden. Zij zijn te bereiken via 06 5319 9165 en 06 1332 6383.  
 
Voldoe je aan de eisen en herken jij jezelf in het profiel dan ontvangen wij graag je motivatie 
en CV via een mail aan solliciteren@desocialemaatschap.nl.  Graag tevens referenties 
vermelden! 
 
De reactietermijn sluit op: maandag 13 mei 2019. 
De eerste gesprekken vinden plaats op 20 en 21 mei, de tweede ronde is op 28 mei. 
Op woensdag 29 mei is na 17.00 uur het arbeidsvoorwaarden gesprek. 
 
Voor verdere informatie verwijzen wij je graag naar onze website www.doras.nl.  
 
Deze vacature wordt in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne 
kandidaten de voorkeur. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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