
Zie jij die parel in 
elke ruwe diamant? 

Vacature

Solliciteer direct! Ga naar www.debinnenvest.nl/vacatures

Stichting De Binnenvest is een organisatie voor maatschappelijke zorg, in de
regio Zuid-Holland. Met ruim 200 medewerkers bieden wij opvang, verblijf 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 ons team Toegang en Traject zijn wij op
zoek naar een:
analytische, stressbestendige collega op hbo-
plus-niveau in de functie van

Trajectregisseur 
voor 32 uur in de week

Ben jij een zelfstandige, flexibele
doener met een analytische blik? Kun jij
snel schakelen, acteren op een crisis en
ben je inventief in je oplossingen? Lees
dan snel verder, want dan zijn wij naar
op zoek naar jou!
 

Wat ga je doen? 
De Trajectregisseur monitort en faciliteert de
instroom, doorstroom en uitstroom van
cliëntgroepen. Jouw werk is enorm divers. Je
neemt deel aan overleggen binnen
verschillende externe werkgroepen
(Beschermd Wonen, Regiotafel WLZ,
Veiligheidshuis e.d.), 

je adviseert bij de aanvraag van indicaties voor
de WMO, FZ en WLZ en je biedt ondersteuning
bij complexe casussen. Verder is het belangrijk
dat je binnen het matchingsproces snel en
adequaat kunt afstemmen met de collega’s van
facilitaire zaken, de beheerders en
maatschappelijk werkers. Tenslotte vragen we
een grote mate van flexibiliteit, want de
aanmeldingen en intakes voor de opvang en
voor justitiële cliënten vallen ook onder jouw
verantwoordelijkheid. 

Je werkt samen met collega’s van team toegang
& traject met wie je, als dat nodig is, kunt
overleggen over inhoudelijke zaken.
Desalniettemin wordt een grote mate van
verantwoordelijkheid verwacht en moet je in
staat zijn zelfstandig beslissingen te kunnen
nemen.

·   



Vacature

Je hebt een afgeronde sociaal-maatschappelijke opleiding op HBO of WO niveau;
Je hebt kennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie-
en systeemtheorieën, oorzaken van dak- en thuisloosheid en van herstelmogelijkheden;
Je hebt Kennis van relevante wet- en regelgeving en financiering binnen het sociaal
domein;
Je bent stressbestendig, zorgvuldig en weet met behulp van een helicopterview het
overzicht te bewaren;
Je hebt bij voorkeur enkele jaren werkervaring in een soortgelijke functie; 
Je bent flexibel en creatief; 

Wat vragen wij van jou?

Wat mag je van ons verwachten? 
De Binnenvest is een organisatie die voortdurend in beweging is en op zoek is 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. De functie is ingedeeld in functieschaal 9 (max. € 4.445, - bruto per maand
op basis van een 36-urige werkweek).

Ben je geïnteresseerd? 
Mail dan je motivatie en cv onder vermelding van vacaturenummer 03 naar
wervingenselectie@debinnenvest.nl. 

Wil je meer weten over de functie? 
Neem dan contact op met Anne Sanderink (06-30421806) of Marijke van der Kruijt 
(06-12237110)

Bij indiensttreding vragen we om een Verklaring Omtrent het Gedrag.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern bekend gemaakt. Interne
kandidaten genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur.

mailto:wervingenselectie@debinnenvest.nl

