Stichting De Binnenvest is een organisatie voor
maatschappelijke opvang. Wij zijn actief in de gehele
regio Zuid-Holland Noord. Met ongeveer 150
medewerkers bieden wij opvang, verblijf, activering
en begeleiding, gericht op het zo zelfstandig
mogelijk functioneren van cliënten.

De Binnenvest biedt de volgende zorgdiensten:
 Toeleiding en preventie
 Inloop
 Crisisopvang
 Dag- en nachtopvang
 Begeleid Wonen
 Beschermd Wonen
 Activering en Dagbesteding

Voor onze Flexpoule zijn wij, voor diverse teams in Leiden en omgeving, met spoed op zoek naar:

enthousiaste, ambitieuze collega’s voor de functies van
(ook 55-plussers zijn van harte welkom om te solliciteren)

Persoonlijk begeleider (MBO)
De persoonlijk begeleider levert samen met de maatschappelijk werkers een actieve bijdrage aan de
ontwikkeling en realisatie van de begeleidingsplannen van de begeleidingsovereenkomst.
Zodat de cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven wonen. Dit vereist een vorm van begeleiding
waarin zeer actief met de cliënten wordt omgegaan. Activiteiten zijn bijvoorbeeld het begeleiden en
uitvoeren van huishoudelijke taken en persoonlijke zaken, het voorbereiden en ondersteuning
bieden bij verhuizingen en het ordenen van de administratie.
De werktijden vallen regelmatig buiten de kantooruren. De functie is ingedeeld in functieschaal 6
(max. € 2967, - bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek).
Wij vragen:
 Afgeronde opleiding MBO SMD of vergelijkbaar;
 Uitstekende sociale vaardigheden en in staat om stimulerend, controlerend en corrigerend
op te treden;
 Affiniteit met de doelgroep;
 Stevige, dynamische persoonlijkheid;
 Het gebruik maken van een eigen auto is voor sommige teams een pré.

Maatschappelijk werker (HBO)
De maatschappelijk werker is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de
herstelgerichte actieplannen van cliënten. De maatschappelijk werker werkt hierin nauw samen met
de persoonlijk begeleiders. . De functie is ingedeeld in functieschaal 8 (max. € 3495, - bruto per
maand op basis van een 36-urige werkweek).
Wij vragen:
 Afgeronde opleiding HBO MW of vergelijkbaar;
 Affiniteit met de doelgroep;
 Stevige, dynamische persoonlijkheid;
 Uitstekende sociale vaardigheden en in staat om stimulerend op te treden;
 Flexibel en innoverend;
 Het gebruik maken van een eigen auto is voor sommige teams een pré.

Beheerder
De beheerder is verantwoordelijk voor het verrichten, coördineren, functioneel aansturen,
instrueren en toezicht houden op werkzaamheden die locatie-afhankelijk zijn. De werkzaamheden
richten zich op het borgen van hygiëne, veiligheid, beheer, onderhoud en restauratieve
voorzieningen. Tevens houdt de beheerder toezicht op alle niet inhoudelijke-cliënt-gebonden zaken
en fungeert als eerste aanspreekpunt met betrekking tot facilitaire en huisvestingsaangelegenheden.
Dit vereist goede contactuele eigenschappen voor het onderhouden van in- en externe contacten en
het vanuit natuurlijk overwicht mensen met elkaar kunnen verbinden. Van de beheerder wordt naast
een grote mate van stressbestendigheid en improvisatievermogen bij interventies in crisissituaties.
De functie is ingedeeld in functieschaal 6 (max. € 2967, - bruto per maand op basis van een 36-urige
werkweek). De werkdagen en tijden van de beheerder zijn locatieafhankelijk, waarbij voor de dag- en
nachtopvang wordt gewerkt op basis van een rooster tussen 07.00-23.00 uur (7 dagen per week).
Wij vragen:
 Afgeronde relevante Mbo-opleiding;
 Meerdere jaren ervaring in een vergelijkbare functie;
 Technisch en facilitair inzicht;
 Affiniteit met de doelgroep:
 Kennis van de (wettelijke) voorschriften ten aanzien van hygiëne (HACCPP);
 Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid, Arbo, milieu, kwaliteit en
bedrijfshulpverlening;
 Affiniteit met materiaal, machines en apparatuur;
 Stressbestendigheid en improvisatievermogen bij interventies in crisissituaties.
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 arbeidsvoorwaarden zijn conform de
CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Je treedt in dienst bij De Binnenvest op basis van
een min-max contract.
Ben je geïnteresseerd in één van bovenstaande functies? Stuur dan je motivatie en cv naar
wervingenselectie@debinnenvest.nl.
Wil je meer weten over de flexpoule? Neem dan contact op met Lieke Odijk, Coördinator Flexpoule,
+ 31 (0)624199495.
Wil je meer weten over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Jannet van Hulsen,
teamleider, + 31 (0)630421835.

