De Straatalliantie zoekt:
Projectleider (24-32 uur) voor Amsterdam
De MDHG, Bureau straatjurist en de Daklozenvakbond werken alle drie met dak- en thuislozen en weten
hen met onafhankelijke cliëntenondersteuning in hun levenspad te ondersteunen. Wij zijn ontstaan
vanuit passie en werken met mensen met een bewogen leven. De organisaties willen dat er voldoende,
kwalitatief hoogwaardige cliëntondersteuning voor alle dak- en thuislozen in Amsterdam is en zijn
daarom in de Straatalliantie een samenwerkingsverband aangegaan. Voor dit samenwerkingsproject
zoeken we een duizendpoot die in staat is om ons samen vooruit te brengen en de Straatalliantie goed
weet te positioneren. Ook weet je een onderzoek naar onze werkwijzen zo aan te sturen dat de
uniekheid en de gezamenlijkheid goed op papier komt te staan.
Ben jij een onafhankelijk denker en heb je kennis met het positioneren van organisaties en
samenwerkingsverbanden? Heb jij affiniteit met dak- en thuislozen, weet je te werken met gemeenten
en sociale organisaties en heb je een goede pen, laat dan van je horen.

Wie wij zijn
Wij zijn de Straatalliantie, een samenwerking tussen de MDHG, De Daklozenvakbond en Bureau
straatjurist. Drie kleurrijke organisaties die zich al langer hard maken voor dak- en thuislozen in
Amsterdam. Tot enkele jaren geleden werkten we wel samen, maar hadden we de krachten nog niet
gebundeld. Daar zijn we in 2018 mee begonnen, wat resulteerde in een convenant in 2019. Hieruit is
de Straatalliantie ontstaan. We werken net samen en er is nog veel te ontdekken. Op onze websites
kan je verder ontdekken wie we zijn.

Waar wij voor staan
Onafhankelijke cliëntondersteuning en (collectieve) belangenbehartiging hebben een belangrijke
toegevoegde waarde voor de positie van dak- en thuislozen. Wij maken hen weerbaarder, vergroten
hun wereld en dragen er zorg voor dat ze hun rechten weten te realiseren. Cliëntondersteuning leidt
tot een sterkere positie, zorgt voor een betere hulpvraag en sneller en beter herstel. Wij ondersteunen,
bieden een vangnet en zorgen voor oplossingen in de gaten in de ketens. Door middel van collectieve
belangenbehartiging ondersteunen we dak- en thuislozen om zelf structurele problemen aan te
kaarten of we kaarten deze zelf aan.

1

Ons doel
Het realiseren van voldoende kwalitatief hoogwaardige cliëntondersteuning voor alle dak- en
thuislozen in Amsterdam.

Wat wij verwachten van jouw projectleiding
Als projectleider aan jou de taak om de samenwerking op het gebied van onafhankelijke
cliëntondersteuning, inclusief, waar relevant, collectieve belangenbehartiging, binnen de
Straatalliantie te verdiepen en te verankeren. Jij ziet kansen, mogelijkheden en talenten. Weet ons te
sturen en te begeleiden op het gezamenlijke pad. En tegelijkertijd heb je zicht op de uniekheid van elke
organisatie. Deze uniekheid dient behouden te blijven, ook binnen de Straatalliantie. Waar mogelijk
versterkt deze uniekheid de Straatalliantie. Je weet de stip op de horizon vorm te geven vanuit onze
afzonderlijke ambities.
Jouw werkzaamheden richten zich concreet op:
- In kaart brengen van de behoefte aan cliëntondersteuning bij dak- en thuislozen in Amsterdam;
- In kaart brengen van behoeften, verwachtingen, knelpunten en mogelijkheden m.b.t.
samenwerking in de Straatalliantie;
- Inzichtelijk maken van werkprocessen van cliëntondersteuning en (collectieve)
belangenbehartiging bij de drie organisaties van de Straatalliantie;
- In kaart brengen van mogelijkheden voor betere afstemming, samenwerking en
overdraagbaarheid van werkprocessen;
- Aandragen van goed onderbouwde scenario’s voor verdere ontwikkeling van de Straatalliantie;
- In kaart brengen van behoeften en verwachtingen van andere zorg- en welzijnsorganisaties in de
stad m.b.t. het werk van de Straatalliantie.
Deze werkzaamheden dragen bij aan het doel: het realiseren van voldoende kwalitatief hoogwaardige
cliëntondersteuning voor alle dak- en thuislozen in Amsterdam. We verwachten dat je in alle
werkzaamheden dit doel voor ogen houdt.
Onderzoek
Parallel gaat er een onderzoeksteam aan de slag die de specifieke behoefte aan cliëntondersteuning
van en aan daklozen in kaart brengt. Jij zorgt voor afstemming tussen het onderzoek en jouw eigen
onderzoek binnen de Straatalliantie.
Zelf voer jij het stakeholderonderzoek uit, door bij de drie organisaties mee te lopen, sleutelfiguren te
interviewen en werksessies te organiseren.
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Als duizendpoot
-

Werk en denk je minimaal op hbo-niveau;
Heb je aantoonbare kennis en ervaring met organisatie- en netwerkontwikkeling;
Ben je resultaatgericht met een gestructureerde werkwijze;
Heb je politiek en bestuurlijk inzicht en ervaring in een bestuurlijk complexe omgeving;
Heb je affiniteit met het werk op dak- en thuisloosheid, belangenbehartiging en
cliëntondersteuning;
Ben je communicatief sterk en beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift;
Weet je je bevindingen duidelijk op te schrijven en keuzes aan de organisaties helder voor te
leggen;
Ben je een verbinder. Je weet mensen direct en menselijk aan te spreken en kunt omgaan met
verschillende belangen, organisatieculturen en mensen met verschillende opvattingen;
Beschik je over overtuigingskracht, probleemoplossend en analytisch vermogen;
Ben je flexibel qua beschikbaarheid (je kunt ook avonden en weekenden werken als het nodig
is).

Wat bieden wij?
-

Een vergoeding van maximaal 80 euro per actief ingezet uur;
Een uitdagende, zelfstandige rol in een dynamische omgeving met leuke collega’s;
Aansturing door een stuurgroep en verantwoording aan het bestuur van de drie organisaties.

Overtuigd? Solliciteer!
Solliciteer vóór maandag 24 februari door een mail met je CV en motivatiebrief te sturen naar Leonie
Brendel, leonie@mdhg.nl. Houd, als je overtuigd bent dat wij je gaan uitnodigen, alvast donderdag 27
februari vrij voor de eerste selectiegesprekken.
De procedure bestaat uit twee gespreksrondes en een afrondend gesprek. Je ontvangt zo snel mogelijk
na de sluitingsdatum een terugkoppeling op jouw sollicitatie.

Toch eerst nog een vraag?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dennis Lahey via telefoonnummer: 06-19860716
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