
Werk doen dat er 
echt toe doet? 

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.

Wij zijn op zoek naar:

een enthousiaste, ambitieuze collega op
Hbo-niveau in de functie van:

Methodiekcoach voor
32 - 36 uur per week 

Wat ga je doen? 
Jij begeleidt de teams om onze methodiek
Krachtwerk als basis te krijgen en houden
voor alle in te zetten en te volgen trajecten
met onze cliënten. Daarnaast bekijk je of
andere methodieken aanvullend kunnen zijn
en ondersteun je bij de implementatie ervan.

De teams worden door jou begeleid bij het (leren)
werken met de methodieken en eventueel
aanvullende kennis en kunde. Je maakt praktische
vertalingen van beleid en expertise naar de
werkvloer. Daar waar het wringt weet je werkbare
aanpassingen te maken zónder daarmee te ver
van de methodiek af te wijken. 

Jij weet alles van de laatste ontwikkelingen
betreffende het werkveld en de doelgroep en
zorgt dat deze kennis binnen De Binnenvest bij
relevante personen terechtkomt. Je zorgt voor
coaching en ziet erop toe dat er een éénduidige
werkwijze wordt gehanteerd. 

Wat vragen wij van jou? 
Je werkt vanuit een gerichte Hbo-opleiding en
wetenschappelijke onderbouwde kennis van het
menselijk gedrag. Je hebt uitgebreide kennis van
de oorzaken van dak- en thuisloosheid en de
herstelmogelijkheden. Je brengt een diepgaande
kennis van begeleidingsmethodieken mee,
evenals kennis en passie voor didactiek. 



Vacature

Wat mag je van ons verwachten? 
Een uitdagende functie met grote mate van
zelfstandigheid met veel mogelijkheden tot
ontwikkeling door middel van training en
opleiding. 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. De arbeidsvoorwaarden zijn
conform de CAO Sociaal Werk. De functie is
ingedeeld in functieschaal 8 (max. € 4.040,
- bruto per maand op basis van een 36-
urige werkweek).

Bij indiensttreding vragen we om een Verklaring Omtrent het
Gedrag.

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

Ben je geïnteresseerd? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Paul Kuyper, manager zorgverkoop en -ontwikkeling,
op 06-82409719. 

Wil je direct solliciteren, mail dan voor 23 maart a.s.
je motivatie en cv naar
wervingenselectie@debinnenvest.nl o.v.v.
vacaturenummer 20.

mailto:wervingenselectie@debinnenvest.nl

