
 
 
 
 
 
  
Over AKROS 
AKROS is hoogvlieger in kinderopvang en welzijn. AKROS biedt taal- en inburgeringstrajecten 
en projecten voor participatie en welzijn in Amsterdam.  
 
Over ABC Alliantie Welzijn 
ABC Alliantie Welzijn is een projectorganisatie gericht op het versterken van het sociale weefsel 
in Stadsdeel West, waardoor we buurten socialer en vitaler maken. Dit realiseren we doordat we 
werken met de capaciteiten en talenten in de wijk. Iedereen kan meedoen en uitval en uitsluiting 
worden zoveel mogelijk voorkomen. ABC Alliantie Welzijn verbindt zichtbaar. Wij zijn een 
specialist in het ontwikkelen en toepassen van sociale interventies op het gebied van: 
ondersteunen van bewonersinitiatieven; matchen van bewoners; vrijwillige inzet; zelfbeheer van 
locaties. Vanuit onze worteling in buurten geven we bewoners, overheid, bedrijven en andere 
partners advies en maken hun en onze inzet effectiever. De buurt is eigenaar van de zichtbare 
en duurzame verbindingen die wij helpen om tot stand en tot bloei te komen. 
 
Over Combiwel Buurtwerk 
ABC Alliantie Welzijn maakt deel uit van Combiwel Buurtwerk; AKROS is de 
samenwerkingspartner in deze alliantie. Zowel AKROS als Combiwel zijn Amsterdamse 
organisaties die zich inspannen om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Dat 
doen zij in opdracht van de gemeente en in samenwerking met stadsdelen, buurtorganisaties, 
vrijwilligers, onderwijs, ketenpartners, ondernemers en vooral ook met de direct betrokkenen: de 
Amsterdammers.  
 

Voor ons team in Amsterdam West zijn we op zoek naar: 
Gedreven Buurtwerker met ervaring met het werken in de buurt 

32 uur per week 
 
Functie 
Als Buurtwerker heb je een zelfstandige ambulante functie en werk je volgens Welzijn Nieuwe 
Stijl. Je zet je in om het maatschappelijk functioneren van bewoners te verbeteren door het 
bieden van ondersteuning en vorming met als doel de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van 
bewoners te vergroten. Als echte netwerker zorg jij dat de bewoners op de hoogte zijn van de 
mogelijkheden die ABC Alliantie in West te bieden heeft. Op basis van signalen uit de buurt geef 
je actieve bewoners ondersteuning bij hun initiatieven voor de buurt. Hierbij speelt 
samenwerking met andere organisaties in de wijk vanzelfsprekend een belangrijke rol.  
 
Voor deze functie zijn wij opzoek naar iemand met opbouwwerk ervaring en een hart voor het 
begeleiden van bewonersinitiatieven.   
 
  



 
Jouw kwaliteiten 
Je hebt een afgeronde relevante HBO opleiding (bij voorkeur CMV) en hebt ervaring met 
opbouwwerk. Je bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en hebt bij voorkeur 
zicht op de sociale kaart van Amsterdam West. Je bent een echte netwerker, kunt goed luisteren 
en je inleven in de ander en in staat echt contact te maken met mensen op verschillende 
niveaus. Je werkt graag oplossingsgericht zonder de regie uit handen van de bewoner te 
nemen. Je hebt ervaring met de ABCD-methode en vanuit maatschappelijk ondernemerschap 
ga je resultaat gericht te werk en ga je zakelijk om met de opdracht waar de ABC Alliantie aan 
werkt. Je hebt organisatorische vaardigheden en hebt ervaring in het maken van plannen van 
aanpak. Je bent communicatief vaardig in social media. Je bent initiatiefrijk, flexibel, 
communicatief en ondernemend als teamspeler. 
 
Wat bieden wij 
De functie is ingedeeld in schaal 8 CAO Sociaal Werk Dienstverlening (maximaal       
€ 3.553 bij een volledig dienstverband) met o.a. een Individueel Keuzebudget van ongeveer 
18%, een Individueel Loopbaanbudget van 1,5% en een pensioenregeling via PFZW.  
Het betreft hier een functie voor in eerste instantie een jaar. Je dienstverband is bij AKROS, ten 
behoeve van de Alliantie.  
 
Interesse? 
Herken je jezelf in deze functie? Dan willen we graag kennis met je maken! Wil je meer 
inhoudelijke informatie over de functie? Neem dan contact op met Miloe de Jong – Muller via  
06-39717876.  
Je motivatie en CV kun je tot en met 23 september 2018 richten aan AKROS  
t.a.v. de afdeling HR, via sollicitatie@akros-amsterdam.nl onder vermelding van 
vacaturenummer 201821. De selectiegesprekken vinden eind september/begin oktober plaats.  
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