
                                                           

                                                                                                          

 

Vacature Straatadvocaat Jongeren m/v   
 

-16 uur per week- 

Stichting KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en     
maatschappelijke gezondheid. 
 

Wij zijn per direct op zoek naar een jonge collega voor ons project straatadvocaat. De straatadvocaat 

is een expert op het gebied van dakloosheid, adviseert cliënten, instellingen en overheid, over 

verbeteringen en knelpunten in (toegang tot) de zorg, huisvesting en werk en inkomen. De 

straatadvocaat (geen jurist) werkt vanuit cliëntenperspectief  en is vooral gericht op preventie van 

dakloosheid. De straatadvocaat stimuleert en ondersteunt de participatie en medezeggenschap van 

dak -en thuislozen (van de voorzieningen). 

Het accent ligt op het ondersteunen van jonge cliënten die dakloos zijn, zijn geweest of dreigen te 

worden. 
  
Wij vragen: 

Om de functie goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat jij je thuis voelt in de wereld van 

belangenbehartiging gericht op mensen met een (psychische) kwetsbaarheid met name de jongeren. 

Daarnaast vinden wij de volgende functie-eisen van belang: 
- HBO denk- en werkniveau; 
- Kennis van de sociale kaart van de zorg- en maatschappelijke opvanginstellingen en 

gemeenten in Midden-Holland; 

- Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen binnen de doelgroep en vertaalt individuele 

klachten en problemen naar structurele knelpunten en/of tegenstrijdigheden in de 

maatschappelijke positie van de doelgroep en zet deze vervolgens om in voorstellen tot 

wijziging van beleid, wet- en regelgeving; 

- Stimuleert participatie van de doelgroep binnen de bestaande instellingen. Ondersteund 

instellingen eventueel bij de ontwikkeling hiervan; 
- Kennis van en ervaring met jongeren; 
- Geeft advies aan individuen en groepen over vraagstukken die betrekking hebben op de 

doelgroep, m.n. op het gebied van beleid, wet- en regelgeving, studiefinanciering, 
schuldhulpverlening, UWV; 

- Creativiteit, stressbestendigheid, relativeringsvermogen, zelfstandigheid, betrokkenheid 

en doorzettingsvermogen. 

- Ervaring met de doelgroep en met out-reachend werken. 
 

Wij bieden  
Wij bieden een prettige en uitdagende en stimulerende werkomgeving. De hoogte van je salaris, 
conform de CAO GGZ (schaal 45/50 tussen de € 2158/€ 3367 bruto), afhankelijk van je 
opleidingsniveau en ervaring. Daarnaast kent de CAO GGZ goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 

Nadere informatie bij:     Interesse: 

Katrien Croonen, manager                                      Stuur je sollicitatiebrief en CV voor 21 januari a.s. naar: 

tel: 0182-519060        Mevr. K. Croonen 

www.kernkracht.nl     Email: kcroonen@kernkracht.nl 

      KernKracht, Tielweg 3, 2803 PK te Gouda 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

http://www.kernkracht.nl/

