
 

 

Weet je dat veel van de jonge Amsterdammers schulden hebben?  
Jij kan jonge Amsterdammers op weg helpen naar een 
schuldenvrije toekomst! Kom je bij ons team? 
 
Stichting PuurZuid is de organisatie voor onder andere 
intensieve jongerenschuldhulpverlening in Amsterdam-Zuid, 
Centrum, Nieuw-West en West. Wij bieden ondersteuning en 
maken jongeren zo zelfredzaam als mogelijk, uitgaand van hun 
eigen kracht, talenten en met respect voor ieders eigenheid: 
iedereen doet ertoe en heeft recht op kwaliteit van leven! 
 
 
Voor ons interventieteam zoeken wij per direct een: 
 

Ervaren schuldhulpverlener  
24 uur per week 

t.b.v. het Interventieteam (v/h Top 600) 
 
Bij ons is iedereen uniek en iedereen anders. Ook jij bent welkom! 
 
Amsterdam is in 2012 gestart met de aanpak van 600 personen die de afgelopen jaren veel 
high-impact delicten hebben gepleegd. De gemeente Amsterdam werkt vanuit de Top600 
samen met (o.a.) de politie, het openbaar ministerie, de GGD en het Preventief Interventie 
Team (PIT) om de high-impact delicten terug te dringen. Iedere persoon op de lijst heeft een 
regisseur. Dat zijn medewerkers van verschillende organisaties die ervoor zorgen dat de 
personen die op de lijst staan, op een juiste manier worden geholpen met straf en zorg. Een 
aanpak waarbij interventies slim, gecoördineerd en soms onvoorspelbaar zijn. 
 
Het interventieteam is een team die bestaat uit klantmanagers, regisseurs, jobhunters, 
budget- en inkomensconsulenten. Als schuldhulpverlener zal je deel uitmaken van een klein 
sub-team waarin nauw wordt samengewerkt met klantmanagers en diverse 
netwerkpartners. Jouw werklocatie is Stadsloket Oost. 
 
Dus ben jij gepokt en gemazeld in de schuldhulpverlening en heb jij: 
 

• 24 uur tijd in de week over? 

• Een afgeronde relevante HBO opleiding? 

• Ervaring in het werken met bijzondere doelgroepen en uitgebreide kennis van de 
(psychosociale oorzaken van) schuldenproblematiek? 

• Affiniteit en bekendheid met diverse culturele achtergronden en het begrippenkader 
van deze bijzondere doelgroep? 

• Aantoonbare ervaring als schuldhulpverlener? 

• Kennis van voorliggende voorzieningen op het gebied van deze bijzondere 
doelgroep? 



 

 
En ben jij: 

• Een stevige persoonlijkheid, pro actief en accuraat? 

• Taalvaardig op verschillende niveaus, waarbij je zowel de taal van de doelgroep als 
van de mensen om hen heen spreekt? 

• In staat de doelgroep met tact en geduld te stimuleren en te instrueren? 

• Vaardig in het onderscheiden en analyseren van knelpunten en het uitbrengen van 
adviezen? 

• Flexibel, creatief in denken en handelen? 

• Outreachend en heb je oplossingsgerichte werkwijze? 
 
Dan maken wij graag kennis met je!  

 
Dit krijg je allemaal bij ons: 

• Een salaris conform de cao Sociaal Werk, salarisschaal 8 met een minimum van          

€2.763,- en een maximum van €3.864,- bruto per maand op basis van een fulltime 

dienstverband (36 uur). 

• Individueel Keuze Budget. Dit is 18% van je brutoloon dat je zelf kan omzetten naar 

extra geld of vrije dagen. 

• Individueel Loopbaanbudget dat je kan gebruiken voor een opleiding of activiteit 

waar jij energie van krijgt. 

• Een dienstverband tot en met 31 december 2021, met zicht op verlenging. 

• Werktijden die in overleg kunnen worden bepaald; wel zo prettig. 

• En heel belangrijk: gezellige collega’s en een team waarin ontwikkeling centraal 

staat. 

 
Informatie en sollicitatie: 
Ben je enthousiast? Yes! Reageer vóór 17 januari 2021 met je cv én motivatiebrief via 
solliciteren@desocialemaatschap.nl.  
 
Wil je meer informatie over de inhoud van de functie, dan kan je contact opnemen met  
Adeva Estanista, schuldhulpverlener, via 06 – 2087 4255 of Ayten Kirdemir, 
schuldhulpverlener, via 020 – 2359 624. 
 
Leuk je binnenkort te ontmoeten! 

 
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. 

 

PuurZuid is partner van De Sociale Maatschap. Kijk op de website van PuurZuid voor meer 

informatie of ga naar jongerenengeld.nl. 
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