
      
 
Vacature Straat Consulaat 
 
Stichting Straat Consulaat voorheen stichting Drugpunt Den Haag is een kleine maatschap- 
pelijke organisatie die al 19 jaar actief de belangen behartigt van een steeds bredere groep 
van dak- en thuislozen en harddruggebruikers. Een groot aantal van hen leeft op straat of 
maakt gebruik van maatschappelijke opvang voorzieningen. Stichting Straat Consulaat heeft 
als belangrijke doelstelling om deze groep op verschillende fronten te ondersteunen. 
 
Als belangenbehartigers werken we ‘outreachend’: we gaan de stad in, naar de mensen toe. 
Samen met hen richten wij ons tot politiek en instellingen met als doel het verbeteren van 
hun leefsituatie. 
 
Ter vervanging van een collega die korter gaat werken zoeken wij op kort termijn: 
 
Een consulent A voor 12 tot 16 uur per week  
 
Profiel van de functie: 
 
Kennis 

- HBO- werk- en denkniveau 
- kennis van sociale kaart, overheidsinstellingen, beleid, procedures en richtlijnen 
- kennis van de doelgroep en ontwikkelingen in de maatschappij 

 
Specifieke functiekenmerken 

- affiniteit en verbondenheid met de doelgroepen dak- en thuislozen en 
harddruggebruikers 

- sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met individuen, groepen 
en instellingen 

- uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
- gevoel voor humor, stressbestendigheid en relativeringsvermogen 
- een open houding voor de leefwereld van dak- en thuislozen en druggebruikers 
- bereidheid om (soms) ook buiten kantooruren te werken  
- goed kunnen functioneren in (klein) teamverband. 

 
Wij bieden: 

- goede arbeidsvoorwaarden en een goede salariëring volgens de CAO Welzijn 
- opname in het pensioenenfonds Zorg en welzijn 
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
- een uitdagende functie met voldoende afwisseling 

 
Inlichtingen over deze functie zijn op te vragen bij: Elly Burgering; telefoon 06- 43 83 35 90. 
Sollicitaties dienen vóór 1 mei 2014 gericht te worden aan haar op het adres: Postbus 371, 
2501 CJ  Den Haag of via de mail: elly@straatconsulaat.nl. Het kantoor van Straat Consulaat 
bevindt zich in het bedrijfsverzamelgebouw van STEK: Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag. 
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