
 
 

 
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 in Alphen aan den Rijn zijn wij op zoek naar  

innoverende en daadkrachtige collega’s 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? 

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. Bij de 
Binnenvest treed je in dienst als persoonlijk begeleider en de rol die je uit zult gaan voeren is de rol 
van Host. Als Host bij Tom in de Buurt ben je hét aanspreekpunt voor inwoners uit de wijk. Zij kunnen 
informatie en advies vragen. Dit doe je samen met de Casemanager. Je werkt vanuit het wijkcentrum 
waar mensen binnen komen lopen of hun vraag via chat en telefoon stellen. Als Host weet je de 
behoefte achter de vraag van de inwoner te achterhalen. Zo weet je snel welke hulpvragen in 
behandelingen genomen moet worden, of je iemand moet doorverwijzen of welk advies je kan 
geven. Je begeleidt de klant voor zover mogelijk. Daarnaast beantwoord je vragen over 
maatwerkvoorzieningen, zoals een gehandicaptenparkeerkaart of woningaanpassingen. Voor alle 
bijzondere vragen schakel je met de Casemanager. Je levert een bijdrage aan team-overstijgende 
taken binnen Tom in de buurt. 
 
 

Wat vragen wij van jou? 

• Je hebt een afgeronde opleiding MBO SMD niveau 4 of vergelijkbaar. 

• Je bent een enthousiasmerende persoon die doet wat ie zegt en goed weet te overtuigen. 

• Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en bent in staat om stimulerend, 
controlerend en corrigerend op te treden. 

• Je hebt affiniteit met de doelgroep. 

• Je hebt een stevige, dynamische persoonlijkheid. 

• Je bezit uitstekende sociale vaardigheden en bent in staat om stimulerend op te treden. 
 
 
 
 
 
 
 



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. De functie is ingedeeld in functieschaal 6 (max. € 3.428, - bruto per maand op basis van 
een 36-urige werkweek). 

Ben je geïnteresseerd?  

Mail dan je motivatie onder vermelding van vacaturenummer 082 naar 
wervingenselectie@debinnenvest.nl.  
 

Wil je meer weten over de inhoud van de functie?  

Neem dan contact op met Alba Launspach, wijkteammanager Tom in de Buurt 06-40053777 

a.launspach@tomindebuurt.nl 
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