Vacature: Veldwerker (24-32 uur)
Wie zijn wij?
Stichting Mainline is een non-profit organisatie met als missie het bevorderen van de
gezondheid en het verbeteren van de rechtspositie van mensen die drugs gebruiken. Dit doen
wij zonder primair het gebruik zelf terug te willen dringen en vanuit respect voor de
keuzevrijheid en mogelijkheden van de individuele gebruiker. Het hoofdkantoor van Mainline
is in Amsterdam en Mainline werkt in zowel binnen- als buitenland. Lees hier meer over onze
missie, visie en organisatiedoelstellingen.
De baan
Als veldwerker vervul je een van Mainline’s kerntaken binnen Nederland: het uitvoeren van
signalerend veldwerk onder gemarginaliseerde mensen die drugs gebruiken. Mainline focust
zich van oorsprong op heroïne- en basecokegebruikers, maar is zich in de loop van de jaren ook
gaan richten op andere doelgroepen zoals ghb- en crystal meth-gebruikers. Daarnaast geef je
als Mainline veldwerker gezondheidsvoorlichting vanuit de harm reduction visie. Dit doe je
overal waar de doelgroep zich bevindt: op straat, in de maatschappelijke opvang,
gebruikersruimtes of andere voorzieningen waar gebruikers komen. Je zoekt nadrukkelijk ook
naar nieuwe plekken en gebruikersgroepen die niet eerder in beeld waren. Je werkterrein is
heel Nederland. Je zet daarbij alle middelen in: je komt ter plaatse, grijpt de telefoon en speurt
het internet af om met de juiste mensen in contact te komen.
In jouw functie ben je de drijvende kracht van ons Peer2Peer-project. Daarin versterken we het
veldwerk richting jongvolwassenen door te werken met ‘peer workers’ die zelf ervaring hebben
op het gebied van psychische klachten en drugsgebruik. Je wordt aangestuurd door de
projectleider en helpt met het werven, begeleiden en trainen van jongvolwassenen.
Ondersteunend aan het veldwerk publiceert Mainline uniek voorlichtingsmateriaal (print en
digitaal) voor diverse doelgroepen, waaronder het Mainline magazine dat vier keer per jaar
uitkomt. Als veldwerker vertaal je signalen ‘van de straat’ naar journalistieke artikelen,
foldermateriaal of online content. Een goede pen en een journalistieke houding zijn hierbij een
pre, maar niet noodzakelijk. Onze veldwerkers dragen elk op hun eigen manier en hun eigen
niveau bij aan het voorlichtingsmateriaal.
Werkzaamheden
Onze ideale veldwerker:
•
•
•
•
•
•

Bouwt de komende jaren aan een eigen netwerk van gebruikers en professionals
Toont initiatief en komt met nieuwe ideeën
Is niet bang om signalen direct op te volgen en het nodige speurwerk te verrichten
Is verantwoordelijk voor de planning van het veldwerk en correcte registratie
Schrijft content vanuit het gebruikersperspectief
Ziet kansen voor mogelijke samenwerkingen

Profiel
•
•
•

HBO werk- en denkniveau (bijv journalistiek / antropologie / maatschappelijk werk)
Affiniteit met harm reduction, verslavingszorg of het brede drugsveld
Aantoonbare affiniteit met de doelgroep, in het bijzonder jongvolwassenen

Hiernaast:
•
•
•
•
•
•
•
•

Werk je zelfstandig
Beschik je over een groot empathisch vermogen
Ben je sociaal vaardig, open en avontuurlijk
Ben je nieuwsgierig en op de hoogte van de ontwikkelingen in het drugsveld
Heb je een vlotte pen en kun je een goed journalistiek verhaal neerzetten
Denk je in doelgroepen, hoe deze te bereiken en welke taal te gebruiken
Ben je maatschappelijk betrokken
Heb je een open en pragmatische houding, en ben je flexibel en stressbestendig

Omdat Mainline ook veel internationaal werkt is een vloeiende beheersing van het Engels een
grote plus.
Wij bieden
Een baan op het leukste kantoor van Amsterdam. Mainline heeft een informele werksfeer,
met een grote maatschappelijke betrokkenheid en hoge professionele standaard. De
organisatiestructuur is plat en biedt veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. Het
werkveld is uitdagend, dynamisch en biedt veel ruimte voor ontwikkeling.
De veldwerker is een belangrijke speler in ons team en valt onder de nationale teamleider.
Mainline biedt een net salaris (€3.236 – €3.676 op fulltime basis), goede secundaire
arbeidsvoorwaarden en flexibele werktijden. Wij bieden in principe een jaarcontract – met
mogelijkheid tot verlenging.
Reacties
Stuur je CV met motivatiebrief vòòr 16 januari 2022 naar Desiree van Dok (officemanager) via
d.vandok@mainline.nl, o.v.v. ‘sollicitatie veldwerker’.
Wil je meer weten over het werk van Mainline, neem contact op met onze projectmanager
Ingrid Bakker via i.bakker@mainline.nl.

