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

In verband met ziektevervanging zijn wij voor team Nieuwe Kracht tijdelijk op zoek naar een

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

interim projectadviseur voor 36 uur per week
De projectadviseur a.i. is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van innovaties,
gericht op methodieken en werkwijzen, die de medewerkers bij De Binnenvest helpen in de
begeleiding van de cliënt zodat deze (weer) als zelfstandige kan functioneren.
De projectadviseur a.i. valt hiërarchisch onder de leidinggevende van het team en werkt nauw samen
met de projectmedewerkers en het in- en externe netwerk van De Binnenvest.
Daarnaast bouwt de projectadviseur a.i. aan een netwerk en onderhoudt daarin contacten met
onder andere de doelgroep, potentiële doelgroep, gemeentelijke instanties, relevante organisaties
en vrijwilligers. Specifiek voor deze vacature vragen wij inzet op het gebied van woon-zorgconcepten
door o.a. bij te dragen in het verwerven van panden, het bedenken van passende woonvormen en
het ondersteunen van teams bij de implementatie van nieuwe begeleidingsvormen. De pilot BW
Light is hier een voorbeeld van. De projectadviseur a.i. neemt samen met de teamleider hier in het
voortouw.

Wij vragen:









Afgeronde HBO opleiding;
Kennis van het werkveld en de ontwikkelingen/trends in de sector;
Goede communicatieve vaardigheden;
Kennis van projectmanagement en te toepassing ervan;
Kennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en
systeemtheorieën, oorzaken van dak- en thuisloosheid en van herstelmogelijkheden;
Kennis van (de van toepassing zijnde) begeleidingsmethodieken;
Gevoel voor verhoudingen; politiek en strategisch;
Kennis van de sociale kaart van het werkgebied van De Binnenvest.

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: daadkracht, innovatief, duurzaam en
toegankelijk. Hierin verwachten wij een proactieve houding. De functie biedt een grote mate van
zelfstandigheid. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor de periode van een half jaar. De
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De functie is
ingedeeld in functieschaal 9 (max. € 3.988,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek).
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan per omgaande of uiterlijk 24 oktober a.s. je motivatie en cv naar
wervingenselectie@debinnenvest.nl.
Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Ingrid van Loo, Teamleider,
+ 31 (0)6 304 178 70.

