
 
 

                     
Stichting De Binnenvest is een organisatie voor maatschappelijke zorg, actief in de regio 

Zuid-Holland Noord. Met ruim 200 medewerkers bieden wij opvang, verblijf, activering en 

begeleiding voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. Daarbij hebben we 

als doel dat zij hun kracht hervinden of versterken en hun leven weer kunnen opbouwen. 

 
Voor het project Tom Intensief in de gemeente Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop zijn 
wij op zoek naar een: 

 
enthousiaste, ambitieuze collega op hbo-niveau in de functie van  

Maatschappelijk Werker in de rol van Wijkcoach voor 32 uur per 

week 
Ben jij innovatief, flexibel en vind je het leuk om te werken in een project waarbij je samenwerkt met 

andere zorgorganisaties? Dan maken wij graag kennis met jou!  

 

Wat ga je doen? 

Je treedt in dienst bij De Binnenvest en zult gaan werken als Maatschappelijk Werker voor Tom 
Intensief. Je komt te werken in een klein team totaal 8 personen) van Binnenvest, Kwintes en een 
wijkteammanager die binnen Tom in de buurt verantwoordelijk zijn voor complexe casuïstiek en de 
overbruggingszorg. Het team biedt intensieve begeleiding (indien nodig buiten werktijden) gericht op 
vertrouwen, wederkerigheid en de veerkracht van de inwoner. 
 

Als een inwoner contact heeft opgenomen met Tom in de buurt, volgt er een gesprek met de host. 

Vervolgens wordt er een leefgesprek gevoerd met de casemanager. In dat leefgesprek worden de 

ondersteuningsdoelen van de inwoner besproken.  
 

Na het leefgesprek, start jouw casus. Als Wijkcoach (HBO) behandel je casussen met complexe 

situaties. Bijvoorbeeld bij aanwezigheid van meervoudige problematiek, bijzondere omstandigheden 

of gedrag van de klant. Dit vraagt vaak om meer theoretische kennis en een meer kritische, 

onderzoekende houding, zelfstandige analyses en beoordeling. De uitvoering doe jij aan de hand van 

de cyclus plan-do check-act. Werkinhoudelijk ben je ook een vraagbaak en sparringpartner voor 

wijkcoaches MBO.  
 

Samen met de collega wijkcoach MBO start je een 1Huishouden1Plan1Regisseur (1H1P1R) 

bijeenkomst; een gesprek waarbij je samen met de cliënt, diens sociale netwerk en de betrokken 

professionals om tafel gaat. Het doel hiervan is om samen een plan te maken waarbij de 

veranderwens van de inwoner centraal staat.  

 

Je biedt en initieert de benodigde hulp en ondersteuning aan de inwoner, maar stimuleert ook dat de 

inwoner zelf doet, wat mogelijk is. Het doel is: de inwoner in zijn eigen kracht zetten. Je luistert, 



onderzoekt behoeften en eigen mogelijkheden, denkt mee, geeft inzicht en advies, faciliteert én 

stimuleert.  
 

De meeste inwoners zie je om de week, sommige zie je wekelijks. Samen met de betrokken en 

collega’s monitor je de voortgang en zorg je voor evaluatiemomenten.  

Naast individuele begeleiding thuis, denk je actief mee in het doen van wijkanalyses en het 

ontwikkelen van aanbod. Je werkt mee om dagbesteding en groepsactiviteiten in de wijk op te zetten 

en te begeleiden. 

 

Waar is jouw werkplek? 

Het kantoor is gelegen in de Josef in Alphen aan den Rijn, maar het werkgebied bestaat uit Alphen 

aan den Rijn, Kaag & Braasem en Nieuwkoop. In dit gebied wordt begeleiding aan huis geboden met 

een 24 uurs beschikbaarheid. Deze beschikbaarheid wordt vormgegeven door de collega's en 

Digicontact (www.digicontact.nl). Je maakt je eigen agenda in afstemming met de collega's, waarbij 

de donderdag een vereiste is om te werken vanwege de vergadering.   

 

Wat vragen wij van jou? 

• Je hebt een afgeronde relevante hbo-opleiding. 

• Ervaring met ambulant werken is een pré. 

• Je hebt kennis en ervaring met psychiatrische ziektebeelden, psychosociale problematiek en bij 

voorkeur ook met verslavingsproblematiek. 

• Je bent in staat om het begeleidingsproces te coördineren en waar nodig taken te delegeren. 

• Je bent klantgericht, kunt goed samenwerken en staat open voor nieuwe ontwikkelingen.  

• Het opbouwen en onderhouden van relaties en netwerken gaan je goed af. 

• Je bezit doorzettingsvermogen en uitstekende contactuele vaardigheden.  

• Je bent bereid om flexibel te werken in afstemming met het team. 

• Je bent in bezit van een rijbewijs en hebt een auto tot je beschikking. 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

De Binnenvest is een organisatie die voortdurend in beweging is, op zoek naar wegen om het werk 
steeds beter te kunnen doen. Onze kernwaarden hierbij zijn: daadkrachtig, innovatief, duurzaam en 
toegankelijk. Hierin verwachten wij een proactieve houding. De functie biedt een grote mate van 
zelfstandigheid. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk, Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening. De functie is ingedeeld in functieschaal 8 (max. € 3.961, - bruto 
per maand op basis van een 36-urige werkweek). 
 

Ben je geïnteresseerd?  

Mail dan je motivatie en cv naar wervingenselectie@debinnenvest.nl onder vermelding van 
vacaturenummer 081. 
 

Wil je meer weten over de inhoud van de functie?  

Neem dan contact op met Jessica Olij, Manager ambulant per mail j.olij@debinnenvest.nl. 

 

Bij indiensttreding vragen we om een Verklaring Omtrent het Gedrag. 
 
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern bekend gemaakt. Interne kandidaten genieten bij 
gelijke geschiktheid de voorkeur. 
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