
Zone3
Zone3 is een sociale onderneming 
die werkt aan leefbaarheid in en 
rond Amsterdam en ervoor zorgt 
dat buurten en wijken schoon, heel 
en veiling blijven. Ongeveer 30% van 
onze medewerkers heeft een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Wij hebben dus 
veel ervaring met het begeleiden van 
mensen die om welke reden dan ook, 
langere tijd niet hebben gewerkt. Ook 
jou willen we graag een kans bieden 
om jezelf verder te ontwikkelen. 
Bij ons werk je mee in een bestaand 
bedrijf. Zone3 zit op jou te wachten!

Zone3 heeft diverse leerwerktrajecten 
binnen de afdeling Buurtvoorlichting. 
Wij gaan investeren in jou en ons best 
doen ervoor te zorgen dat jij met 
behulp van scholing en begeleiding 
de stap naar betaald werk kunt 
zetten.

020 - 462 77 13
werkervaring@zone3.nl

www.zone3.nl

Team Buurtvoorlichting
Als buurtvoorlichter informeer je bewoners over allerlei 
onderwerpen. Onderwerpen die van belang zijn voor hun directe 
leefomgeving. Van deur tot deur of op pleinen en markten 
breng je informatie over aan bewoners of verzamel je informatie 
voor onze opdrachtgevers. Dit zijn vaak woningbouw corporaties 
en stadsdelen.

Zij willen bijvoorbeeld dat je een korte enquête afneemt. Daarna 
zorg je voor de administratieve verwerking van de verkregen 
informatie. Je werkt altijd samen met iemand anders en voordat 
je begint aan een opdracht krijg je van ons een voorbereidende 
training.

De buurtvoorlichters informeren bewoners over allerlei 
onderwerpen die van belang zijn voor hun directe leefomgeving. 
Het kan dan gaan over inbraakpreventie, buurtbijeenkomsten, 
het afvoeren van afval, overlast door ongedierte, of de veiligheid 
in een wijk. De gemeente of woningbouwcorporaties willen graag 
dat informatie duidelijk over komt maar ze willen óók graag 
van bewoners horen wat er in de buurt speelt en leeft! Daarom 
vragen zij de buurtvoorlichters enquêtes af te nemen, deur-aan-
deur aan te bellen, of op drukke plekken mensen aan te spreken 
en met hen in gesprek te gaan. Het team buurtvoorlichters wordt 
door onze opdrachtgevers ook wel gezien als de ogen en oren 
in de stad. Alle informatie die de buurtvoorlichters verzamelen, 
wordt per opdracht samengevat in een korte rapportage, zodat 
onze opdrachtgevers precies weten wat ze nodig hebben om de 
buurt te verbeteren.

Administratief 
medewerker met 
passie voor taal!
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Passie voor (de Nederlandse) taal!
De buurtvoorlichters maken tijdens het werken op straat een 
kort rapport van hun bevindingen en ze maken ook steeds wat 
leuke foto’s. Omdat er veel verschillen zijn in taalbeheersing en 
schrijfstijl zoeken we iemand die er blij van wordt om al die ver-
schillende stukjes tot een geheel te maken in correct Nederlands. 
Jij maakt het rapport voor onze opdrachtgevers op basis van 
de aangeleverde teksten en foto’s van je collega’s die de straat 
op zijn geweest. Naast het redigeren van teksten en het maken 
van rapporten voor onze opdrachtgevers ga je ook andere licht 
administratieve taken uitvoeren. 

We zoeken jou wanneer je:

n  Een passie voor de Nederlandse taal hebt en goed bent in 
teksten schrijven en redigeren 

n  Al enige tijd uit het arbeidsproces bent en graag via een 
leerwerktraject weer aan de slag wilt.

n Goede beheersing van Word en Excel.

De functie is onbetaald, maar wij bieden jou wel training en 
individuele begeleiding om je verder te ontwikkelen naar een 
reguliere baan.

Het betreft een functie voor ongeveer 16 uur of meer. 
Werkdagen en –tijden in overleg.

Is deze functie wat voor jou of iemand die je kent? 

We maken graag een afspraak met je. Stuur een e-mail naar 
b.bergsma@zone3.nl


