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 Servicebureau in Leiden zijn wij op zoek naar een:

Enthousiaste en zelfstandige collega op hbo-niveau in de functie van

Adviseur Cliëntenadministratie voor 24 uur per week
Wat ga je doen?
Jij bent de spin in het web op het gebied van de processen rondom de Cliëntenadminstratie van de
Binnenvest. Als Adviseur Cliëntenadminstratie werk je nauw samen met de afdelingen Toegang &
Traject, Zorgverkoop & Zorgontwikkeling, Applicatiebeheer en Financiële administratie. Het feitelijke
declaratieproces is uitbesteed aan een externe partner waar je regelmatig contact mee hebt over lopende zaken en ontwikkelingen. Het proces van de cliëntenadminstratie moet nog verder geoptimaliseerd worden, je heb hier een belangrijke regie functie in. Het is aan jou om er voor zorgen dat de
cliëntenadminstratie intern verder op de kaart gezet wordt.
Als Adviseur Cliëntenadminstratie draag je zorg voor een juiste, volledige en tijdige registratie ten behoeve van het gehele declaratieproces van de Binnenvest. Je verzamelt, controleert en verwerkt de
gegevens, met als doel een tijdige en volledige cliënt- en zorgdeclaratie. Instructie geven aan gebruikers hoe correcte registratie moet gebeuren behoort eveneens tot je taken. Controles en analyses op
het zorgdeclaratieproces en overige cliënt- en zorgadministratie vind je een uitdaging en je doet
graag voorstellen om het proces te verbeteren, zodat de juiste cliënten zorgadministratie en verantwoording gerealiseerd wordt.

Wat vragen wij van jou?
•
•
•
•
•
•

Je hebt hbo werk en denkniveau;
Je kunt snel schakelen en je bent nauwkeurig en analytisch;
Je bent in staat om over de grenzen van jouw vakgebied te kijken;
Je kunt verbinding maken met de verschillende disciplines;
Je bent toe aan je 2e of 3e stap in je carrière;
Je hebt bij voorkeur ervaring met Vecozo en/of het werken binnen het zorgdomein.

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
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?
Ben je geïnteresseerd? Mail dan je motivatie en CV onder vermelding van vacaturenummer 45 naar
wervingenselectie@debinnenvest.nl.

Wil je meer weten over de functie?
Neem dan contact op met Arie Reeuwijk, Controller (06- 2251946) of Trees Pasman, Hoofd Service
bureau (06-48796283)

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne
kandidaten voorrang

