
Projectleider Transitie Meervoudige en complexe problemen te Amsterdam 

32 uur per week 

Invlechting multiproblematiek in de Buurtteams i.o. 

De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten om met wijkteams te gaan werken om de zorg en 

ondersteuning aan Amsterdammers in elke wijk in samenhang te organiseren. Eenvoudig, 

herkenbaar en op maat, en passend bij de persoonlijke situatie van de Amsterdammer.  

Een onderdeel van deze ontwikkeling is de inbedding van de begeleiding aan huishoudens met 

meervoudige en complexe problemen. Vanaf 2021 kunnen zij terecht bij de Ouder- en Kindteams 

(OKT) en de Buurtteams (BT). Het samenwerkingsverband Samen DOEN houdt hiermee per 1 januari 

2021 op te bestaan en wordt ingevlochten in het OKT en de Buurtteams. Het OKT en de Buurtteams 

worden de spil in de wijk waar alle zorg en ondersteuning samenkomt. Fysiek nabij in de buurt, 

herkenbaar en laagdrempelig. Zorg en ondersteuning wordt zo beter vindbaar en toegankelijk voor 

Amsterdammers. Zie de website voor meer informatie over de aanpak van Samen DOEN m.b.t. 

multiproblematiek. 

De Buurtteams i.o. vinden het belangrijk dat de transitie van de aanpak Samen DOEN goed landt in 
de Buurtteams i.o.. Hiervoor zoeken zij een projectleider. 
 
Projectleider (transitie meervoudige & complexe problemen) 
De opdracht voor de projectleider is dat de aanpak Samen DOEN in 2021 is geland in alle Buurtteams.  
Als Projectleider heb je een gevarieerd pakket van taken en activiteiten waarbij je goed in staat bent 
om prioriteiten te stellen en tegelijkertijd resultaten te behalen. Je weet het overzicht te houden, op 
tijd te signaleren, de juiste mensen erbij te betrekken en je staat zelf ook graag met de voeten in de 
klei om je steentje bij te dragen in de uitvoering.  
 
In verband met de invlechting van Samen DOEN bij het OKT, is er nauwe samenwerking met de 

projectleider bij het OKT. Tevens is er een nauwe samenwerking met de kwartiermaker per 

stadsdeel. 

Tot de werkzaamheden behoren o.a.:  

- Monitoren van ontwikkelingen op het gebied van meervoudige en complexe problematiek 
binnen de Buurtteams en het afstemmen hierover met de belangrijkste partners en 
samenwerkingsverbanden (o.a. OKT, Jeugdbescherming, Raad voor de kinderbescherming, 
Veilig Thuis, Gemeente Amsterdam)  

- Meedenken over een kwalitatief goed scholingsaanbod rondom meervoudige en complexe 
problematiek vertaald vanuit de werkwijze en de kernwaarden van de Buurtteams.  

- Inrichten proces  voor de benodigde informatievoorziening rondom meervoudige en 
complexe problematiek via diverse kanalen.  

 

Wat breng je mee? 

- Je hebt HBO + / WO werk- en denkniveau 
- Je bent op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van meervoudige en 

complexe problematiek 
- Je hebt ruime ervaring met het aansturen van projecten en processen  
- Je kunt goed functioneren op diverse organisatieniveaus en in een politiek en bestuurlijk 

complexe omgeving 
- Je beschikt over een helikopterview, hands-on mentaliteit en weet gezamenlijkheid en 

draagvlak te creëren  
- Je bent gericht op samenwerken 

http://www.samendoenamsterdam.nl/


- Je hebt overtuigingskracht en kunt goed verbinden 
- Je hebt een positieve uitstraling, relativeringsvermogen, bent communicatief sterk en hebt 

een gezonde dosis humor 
 

Wat bieden wij? 

Wij bieden je een uitdagende klus in een dynamische omgeving met betrokken en gedreven 

medewerkers van de Buurtteams (in oprichting). 

Je komt in dienst bij één van de MaDi’s. Mocht je al in dienst zijn bij een van de MaDi’s, dan zal je bij 

voorkeur bij de eigen organisatie in dienst blijven. 

De functie wordt ingedeeld in schaal 10 van de cao Sociaal Werk. Je hebt recht op een individueel 

keuze budget (IKB) van ruim 18,5 % van je brutoloon, dit kan je zelf omzetten naar geld of vrije 

dagen. Hiernaast krijg je een loopbaanbudget van 1,5%, dit kan je gebruiken voor een opleiding. Je 

krijgt de beschikking over een laptop of tablet en een telefoon.  

Het betreft een tijdelijke functie van 1 jaar.  

Heb je nog vragen? 

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Helga Huisman via 06-

50872720 of h.huisman@combiwel.nl. 

In de buurtteams is iedereen uniek en iedereen anders. Ook jij bent welkom! 

Solliciteren? 

Loop je warm voor deze functie? Dan maken we graag kennis! Mail je motivatie met CV uiterlijk 23 
oktober a.s. onder vermelding van de vacaturenaam naar Els van der Jagt via mail: 
e.vanderjagt@combiwel.nl 
 

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet, waarbij interne kandidaten voorrang hebben. 

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een (VOG) behoren tot onze standaard 

selectieprocedure. 

 


