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 zijn wij met spoed op zoek naar een:

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

Maatschappelijk Werker 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.
Tom Intensief is de schakel tussen Wonen met Ondersteuning en ambulante wijkteams. Tom
Intensief werkt toe naar zelfstandigheid bevorderen en vaardigheden aanleren en probeert zo te
bereiken dat mensen niet weg hoeven uit hun eigen sociale omgeving, door Wonen met
Ondersteuning te voorkomen. De begeleiding is gericht op het creëren van een veilige en/of
structurerende omgeving in de thuissituatie en het (her)vinden van eigen regie.
Tom Intensief biedt begeleiding binnen en buiten kantooruren in de thuissituatie en maakt daarbij
o.a. gebruik van moderne communicatiemiddelen voor zorg op afstand. Het gaat om ambulante
begeleiding voor inwoners van de Rijnstreek die zelfstandig wonen en cliënten waarbij instroom in
een Ondersteuning met Wonen plek voorkomen wordt of juist de uitstroom uit een dergelijke plek
bevordert. Het creëren van een steunsysteem of steunend informeel netwerk maakt altijd onderdeel
uit van de begeleiding. Er wordt gewerkt in afstemming met behandelaren.
Als Maatschappelijk werker bevorder je de zelfredzaamheid en stabiliteit van cliënten in hun
thuissituatie. Het doel is dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan het leven in hun
woonomgeving. Met iedere cliënt stel je een begeleidingsplan op en ben je verantwoordelijk voor de
uitvoering hiervan. Daarbij coördineer je de zorg rond cliënten en onderhoud je actief externe en
interne contacten die voor de begeleiding van belang zijn. Waar nodig bied je praktische hulp. De
basis voor je werk is de vertrouwensband die je opbouwt met cliënten. Verder beheer je de
cliëntendossiers, registreer je en voer je de administratie. De werkzaamheden vinden veelal tijdens
kantooruren plaats, maar het kan voorkomen dat een klant in het weekend of in de avond begeleid
moet worden. Het team stemt dan onderling af hoe dit afgevangen wordt, dus enige flexibiliteit
wordt hierin verwacht.

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.
Kennis van en/of ervaring met verslavingsproblematiek is een pré.
Je hebt kennis van psychiatrische ziektebeelden, psychosociale problematiek en de Krachtwerk
methodiek.
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 onder vermelding van vacaturenummer 044 uiterlijk 1 juli a.s. naar
wervingenselectie@debinnenvest.nl.

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.

