Stichting De Binnenvest is een organisatie voor maatschappelijke zorg, actief in de regio ZuidHolland 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 de nieuwe opdracht Beschermd Wonen Thuis in de Duin- en Bollenstreek, zijn wij op zoek naar
een:
enthousiaste, ambitieuze collega op hbo-niveau in de functie van

Maatschappelijk Werker voor 24 uur per week
Werk je graag met mensen, ook als de problemen hun boven het hoofd zijn gegroeid? Wil je werken in
een team samen met collega’s van GGZ Rivierduinen en De Steenrots Beschermd Wonen? Wil je
bijdragen aan ontwikkeling van nieuw zorgaanbod en weet je van aanpakken? Dan ben jij de match
voor deze nieuwe opdracht.
Wat ga je doen?
Als maatschappelijk werker ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de
herstelgerichte actieplannen van cliënten. Je werkt hierin nauw samen met de persoonlijk begeleiders
en/of beheerders. Dit vereist een vorm van begeleiding waarin je zeer actief met cliënten omgaat.
Activiteiten zijn bijvoorbeeld het uitvoeren en opstellen van krachteninventarisaties en actieplannen,
casemanagement, individuele begeleiding, het leveren van een bijdrage aan beleids- en
methodiekontwikkeling en nieuwe vormen van hulpverlening.
In de Duin- en Bollenstreek zijn we op 1 juni 2022 gestart met de nieuwe opdracht Beschermd Wonen
Thuis. Het doel van deze opdracht is dat een cliënt met een intensieve begeleidingsvraag in staat is om
zelfstandig te wonen. Een team met medewerkers van De Binnenvest, De Steenrots en GGZ
Rivierduinen biedt intensieve ambulante begeleiding, die indien nodig makkelijk op- en afgeschaald
kan worden. Tevens is er voor de client een 24/7 bereikbaarheidsdienst vanuit een ander team bij De
Binnenvest beschikbaar. Op deze manier sluiten we zo goed mogelijk aan op de zorgbehoefte van de
client. Het gaat om cliënten waarbij sprake is van (meervoudige) complexe problematiek op het gebied
van psychiatrie, psychosociaal, verslaving, eventueel in combinatie met een (licht) verstandelijke
beperking.

Wat vragen wij van jou?
• Je hebt een afgeronde opleiding hbo-MW of vergelijkbaar.
• Je bent een enthousiasmerende persoon die doet wat ie zegt en goed weet te overtuigen.
• Je hebt een stevige, dynamische persoonlijkheid.
• Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en bent in staat om stimulerend op te
treden.
• Je hebt affiniteit met de doelgroep.
• Je bent flexibel met het inplannen van afspraken (doordeweeks ook wel eens tussen 17.00 –
20.00 uur als de cliënt tijdens kantooruren werkt).
• Je hebt goede kennis van de sociale kaart in de Duin en Bollenstreek en bent bij voorkeur
woonachtig in dit gebied.
Wat mag je van ons verwachten?
Bij De Binnenvest zijn we voortdurend in beweging om het werk voor onze cliënten op de beste wijze
te kunnen doen. Onze kernwaarden hierbij zijn: daadkrachtig, innovatief, duurzaam en toegankelijk.
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 onder vermelding van vacaturenummer 031 uiterlijk 27 juni a.s. naar
wervingenselectie@debinnenvest.nl.
Wil je meer weten over de inhoud van de functie?
Neem dan contact op met Nicky Verver, Projectleider Ambulant, n.verver@debinnenvest.nl of via 0657361275.
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.

