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 het nieuwe project Gewoon thuis in de gemeenten Alphen aan den Rijn zijn wij met spoed op
zoek naar een

enthousiaste, ambitieuze collega’s op HBO-niveau in de functie van

maatschappelijk werker voor 32 uur per week
Ben jij innovatief en vind je het leuk om te werken in een nieuw opgestart project in samenwerking met
een andere zorgpartner? Dan maken wij graag kennis met jou! Voor het project Gewoon thuis in de
gemeenten Alphen aan den Rijn zijn wij op zoek naar een maatschappelijk werker.
Gewoon Thuis is bedoeld als alternatief voor beschermd wonen of opvang (aanvullend op de huidige
ambulante begeleiding). De begeleiding is gericht op het creëren van een veilige en/of structurerende
omgeving in de thuissituatie en het (her) vinden van eigen regie.
Gewoon Thuis biedt begeleiding binnen en buiten kantooruren in de thuissituatie en maakt daarbij
gebruik van moderne communicatie- middelen voor zorg op afstand. Het gaat om ambulante
begeleiding voor inwoners/ cliënten van De Binnenvest die zelfstandig wonen en die instroom
voorkomt en uitstroom bevordert. Het creëren van een steunsysteem of steunend informeel netwerk
maakt altijd onderdeel uit van de begeleiding. Er wordt gewerkt in afstemming met behandelaren.
Als Maatschappelijk werker bevorder je de zelfredzaamheid en stabiliteit van cliënten in hun
thuissituatie. Het doel is dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen deelnemen aan het leven in hun
woonomgeving. Met iedere cliënt stel je een begeleidingsplan op en ben je verantwoordelijk voor de
uitvoering hiervan. Daarbij coördineer je de zorg rond cliënten en onderhoud je actief externe en
interne contacten die voor de begeleiding van belang zijn. Waar nodig bied je praktische hulp. De
basis voor je werk is de vertrouwensband die je opbouwt met cliënten. Verder beheer je de
cliëntendossiers, registreer je en voer je de administratie.

Doordat cliënten vanuit hun eigen thuissituatie 24/7 een beroep op begeleiding kunnen doen, ben je
als maatschappelijk werker in de avonden en weekenden beschikbaar. ’s Nachts ben je middels een
bereikbaarheidsdienst bereikbaar voor calamiteiten.
Jouw werkplek
Het gebied bestaat uit Alphen aan den Rijn, Kaag & Braasem en Nieuwkoop. Je komt te werken in
een nieuw team. Op deze locatie wordt begeleiding aan huis geboden met een 24 uurs
beschikbaarheid. Je werkt volgens een rooster met onregelmatige diensten.

Wij vragen:











Een afgeronde relevante HBO opleiding.
Minimaal 3 jaar ervaring met ambulant werken / Ervaring met ambulant werken is een pré.
Affiniteit en relevante werkervaring in de psychiatrie met complexe problematiek, zoals OGGZ en
chronische verslavingsproblematiek.
Kennis van psychiatrische ziektebeelden, psychosociale problematiek en de Krachtwerk
methodiek.
Je bent in staat om het begeleidingsproces te coördineren en waar nodig taken te delegeren.
Je bent klantgericht, kunt goed samenwerken en staat open voor nieuwe ontwikkelingen.
Het opbouwen en onderhouden van relaties en netwerken gaan je goed af.
Je bezit doorzettingsvermogen en uitstekende contactuele vaardigheden.
Bereidheid om volgens een rooster onregelmatige diensten te werken.
Je bent in bezit van een rijbewijs en heb een auto tot je beschikking

Wij bieden:
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. Je krijgt een arbeidsovereenkomst tot en met eind van het jaar. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De functie is ingedeeld
in functieschaal 8 (max. € 3553, - bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek).
Ben je geïnteresseerd? Mail dan je motivatie en cv uiterlijk vóór 14 december 2018 naar
wervingenselectie@debinnenvest.nl.
Wil je meer weten over de inhoud van de functie? Neem dan contact op met Wesley Siben,
teamleider, + 31 (0)6 519 570 57.
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid genieten interne
kandidaten de voorrang.

