
 
 

 
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 Boskoop, Aarlanderveen en Zwammerdam 

(BAZ) en Nieuwkoop zijn wij voor het sociaal wijkteam op zoek naar enthousiaste, ambitieuze 
collega op hbo-niveau in de functie van  

Maatschappelijk Werker Wijkcoach voor 28 -32 uur per week  

Wil jij de sleutelfiguur zijn in de wijk in de ondersteuning voor 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 maatschappelijk werker, de rol die je uit zult gaan voeren is die 
van Wijkcoach bij Tom in de buurt.  
 
Wijkcoach 
Als wijkcoach biedt je ondersteuning bij (meerdere) problemen in het dagelijks leven. De eigen 
krachten en talenten van inwoners en de inzet van het sociale netwerk staat daarbij centraal. Als 
wijkcoach biedt je ondersteuning aan inwoners bij collectieve activiteiten, dagbesteding en op 
individuele basis. Je werkt daarbij samen met de casemanager die de procesregie voert. Met elkaar, 
de klant en diens netwerk werken jullie aan de doelen uit het ondersteuningsplan. 

Wat vragen wij van jou?  

• Je begeleidt klanten bij het behalen van hun ondersteuningsdoelen 

• Je hebt een ‘Er Op Af!’ mentaliteit wat betekent dat je niet bang bent om ongevraagd in 
contact te treden met een inwoner 

• Expertise op het gebied van ouderen/GGZ is een pré 

• Je kan denken in collectief aanbod; dus het omzetten van individuele hulpvragen naar 
groepsaanbod en/of trainingen 

• Je brengt de expertise van jouw moederorganisatie in en houdt dit up-to-date 

• Je kan omgaan met programma's zoals Teams, Office365 en een Online Cliënten Dossier 
(OCD) 

• Werkzaamheden vinden voornamelijk binnen kantoortijden plaats, maar kunnen ook buiten 
kantoortijden plaatsvinden 

• Je volgt trainingen – die vanuit Tom in de buurt worden gefaciliteerd – die relevant zijn voor 
jouw rol 



• Je beschikt over eigen vervoer 

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. De functie is ingedeeld in 
functieschaal 8 (max. € 4.040,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek). 

Ben je geïnteresseerd?  

Mail dan je cv en motivatie, onder vermelding van vacaturenummer 069, naar 
wervingenselectie@debinnenvest.nl.  Wij sluiten de vacature zodra wij met een kandidaat tot 
overeenstemming zijn gekomen.  

Wil je meer weten over de inhoud van de functie?  

Neem dan contact op met Marieke van Kesteren, Teammanager bij Tom in de buurt, per e-mail 

m.vankesteren@tomindebuurt.nl of bel 06-57391256 
 

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. 
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