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 samenwerkingsverband met Tom in de buurt, voor het werkgebied Nieuwkoop en Kaag en
Braassem, zijn wij op zoek naar:

Een innoverende en daadkrachtige collega op mbo-niveau in de functie van

Persoonlijk Begeleider (Host) voor 24 uur per week
Wil jij het steunpunt zijn in de wijk voor vragen van kwetsbare mensen? Dan maken wij graag kennis
met jou!

Wat ga je doen?
Je treedt als persoonlijk begeleider in dienst bij De Binnenvest, de rol die je uit zult gaan voeren is die
van host bij Tom in de buurt.
Tom is zorg en welzijn in de buurt. Verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, waaronder De
Binnenvest, hebben de handen ineengeslagen en zorgen samen voor een passend zorg- en
welzijnsaanbod. Eén aanspreekpunt dus, voor alle aanbieders van ondersteuning in de buurt.
Als host ben jij het eerste aanspreekpunt voor inwoners en ketenpartners in de wijk. Samen met de
casemanager ben je het gezicht van de toegang. Met de casemanager, wijkcoaches en
ervaringsdeskundigen vorm je het wijkteam.
Je werkt vanuit het wijkcentrum en biedt informatie en advies aan inwoners en ketenpartners die
binnen komen lopen of hun vraag stellen via chat of telefoon. Door middel van het stellen van de
juiste vragen achterhaal jij de behoefte van de inwoner. Je kent het aanbod in je werkgebied en weet
de vraag van de inwoner soepel aan het aanbod te koppelen. Hierdoor weet je snel welke hulpvraag
in behandeling genomen moet worden, wanneer je iemand warm moet doorverwijzen, wie je in kunt
schakelen of welke informatie of advies je kunt geven. Ook beantwoord je vragen over
maatwerkvoorzieningen als een gehandicaptenparkeerkaart, woningaanpassingen etc. en zet je de
eventuele aanvraag door naar de juiste persoon. Voor niet-standaard vragen kun je terugvallen op de
casemanager. Je plant zo nodig een afspraak in voor een huisbezoek met de casemanager, maakt
klantdossiers aan en legt de benodigde gegevens daarin vast. Daarnaast lever je een bijdrage aan
team-overstijgende taken binnen Tom in de buurt.
Bij start van je rol word je scholing en training ter toerusting aangeboden.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een afgeronde opleiding MBO SMD, niveau 4 of vergelijkbaar.
Je hebt kennis van wet- en regelgeving betreffende alle Wmo-voorzieningen.
Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden.
Je kunt goed schakelen tussen verschillende werkzaamheden.
Je hebt affiniteit met de doelgroep.
Je hebt een stevige, dynamische persoonlijkheid.
Je bent beschikbaar op woensdag (Nieuwkoop) en op vrijdag (Kaag en Braassem). De derde
werkdag is bespreekbaar.

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 6
(max. € 3.361, - bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek).

Ben je geïnteresseerd?
Mail dan je motivatie onder vermelding van vacaturenummer 040 uiterlijk 27 juni 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 e-mail j.olij@debinnenvest.nl of bel
een van de stuurders bij Tom in de Buurt:
Andrea Molenaars:
06-39836670
Lennert de Boer:
06-23225107
Hennelies van Velzen: 06-10159542
Pauline Kroes:
06-15901146
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.

