
RAADGEVER 
Gezinnen die kampen met complexe problemen en 
zogenaamde ‘kwetsbare huishoudens’ hebben vaak 
grote moeite hulp te zoeken of deze te aanvaarden.  
Ze zijn teleurgesteld over eerdere hulpverleners, 
onbekend met de mogelijkheden, hebben taal- en 
cultuurproblemen of angst voor sancties, zoals het 
‘afpakken’ van hun kinderen. Ze kampen vaak met 
psychosociale problemen, armoede, schulden, isole-
ment of opvoedproblemen. Ze hebben hulp hard nodig.

De raadgevers van Streetcorner-
work bereiken deze gezinnen. 
 Zij leggen actief contact, overbrug-
gen taal- en communicatiebarrières 
en weten het vertrouwen te winnen. 
Daarna kunnen zij gespecialiseerde 
organisaties introduceren die de 
gezinnen verder kunnen helpen.  

Onze aanpak: geduld en 
vasthoudendheid 
De kracht van de raadgever zit in 
het er op af gaan, kennis van de taal, 
cultuur en de wijze van communice-
ren van het gezin. Hierdoor kunnen 
ze goed inspelen op de culturele 
factoren en communicatiecodes van 
het gezin. Zij weten wat het beste 
moment is gezinsleden te treffen 
en welke intermediairs belangrijk 
kunnen zijn. Flexibiliteit is belangrijk, 
werktijden en werkwijze worden 
aangepast aan het ritme van een 
gezin. 
Met geduld en vasthoudendheid 
werkt de raadgever aan het winnen 
van vertrouwen. Als dat is bereikt, 
brengt hij samen met het gezin 
de vragen en problemen in kaart. 
Waar mogelijk pakt hij praktische 
problemen al op. Zodoende krijgt de 
raadgever inzicht in het oplossend 
vermogen van het gezin zelf en 
op de problematiek die speciale 
aandacht nodig heeft. Daarna wordt 
de gespecialiseerde hulpverlening 
stapsgewijs geïntroduceerd, totdat 
zij de verantwoordelijkheid voor het 
gezin over kunnen nemen. Onze 
raadgever volgt en ondersteunt op 
de achtergrond en springt weer in 
als de hulp stagneert.



Resultaten
Raadgevers werken wijkgebonden. 
Over hun inzet worden productie-
afspraken gemaakt met de lokale 
overheid of samenwerkingsver-
banden. Ervaring wijst uit dat 
een raadgever per gezin 24 á 48 
cliëntgebonden uren maakt, in een 
periode van acht tot twaalf weken 
(inclusief monitoring).  
De medewerkers registreren hun 
werkzaamheden en geven daarmee 
de opdrachtgever inzicht in het 
behalen van de afgesproken doelen 
en prestaties.

Samenwerking
Raadgevers werken samen met 
alle instellingen in het wijkgerichte 
samenwerkingsverband die voor 
multi- problem gezinnen of ‘kwets-
bare huishoudens’ van belang zijn. 
Daarnaast hebben zij contacten met 
collega-instellingen, zelforganisaties, 
buurtbewoners en ondernemers.

Streetcornerwork

Actief er-op-af! Dat staat centraal in de werkwijze van Streetcornerwork. 

Wij werken met mensen die vaak veel problemen hebben. Ze zijn de 
aansluiting met de samenleving kwijt of dreigen die te verliezen. Zij 
zoeken zelf geen hulp. Of geboden hulp slaat niet aan bij hun vraag, 
hun leefstijl, manier van communiceren of omdat ze niemand meer 
vertrouwen. Het zijn (groepen) jongeren, (jong-)volwassenen en OGGZ-
cliënten: dak- en thuislozen, alcohol- en drugsverslaafden en mensen 
met psychiatrische problematiek.

Onze veldwerkers weten deze mensen te bereiken. Ze zoeken actief 
contact met hen in hun eigen omgeving. Streetcornerwork biedt laag-
drempelige, praktische hulp. We brengen problemen in kaart en werken 
samen aan oplossingen. Waar nodig schakelen we gespecialiseerde 
instellingen in en fungeren als intermediair tussen onze cliënten en de 
reguliere hulpverlening. 

Daarnaast hebben we een aanbod voor jongeren die vroegtijdig school 
(dreigen te) verlaten, inloop- en activiteitencentra. En werkprojecten voor 
OGGZ-cliënten.

Mensen weer op eigen kracht mee laten doen in de samenleving is onze 
leidraad. Want er is altijd perspectief. 

Kostenopbouw
Wij hanteren een standaardsystematiek van begroten van de integrale 
kostprijs per formatieplaats (voor onze ambulante hulp) en per werkploeg 
(voor de werkprojecten). Daarvan afgeleid bepalen we het uurtarief van 
onze professionals of de prijs per productieve werkdag van een deelne-
mer aan de werkprojecten. Op aanvraag kunnen wij – toegesneden op 
een specifieke opdracht – nadere informatie geven:  
info@streetcornerwork.eu  

Adresgegevens
Streetcornerwork 
Herengracht 352 
1016 CG Amsterdam
020 – 623 97 67
info@streetcornerwork.eu  
www.streetcornerwork.eu


