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. Opdat ze hun kracht
hervinden of versterken en hun leven weer kunnen opbouwen.
Voor het team Tom in de Buurt in Nieuwkoop zijn wij op zoek naar een wijkcoach die gaat werken in
een wijkteam in de gemeente Nieuwkoop.

Hiervoor vragen wij een enthousiaste, ambitieuze collega op MBO-niveau in de functie van:

Persoonlijk begeleider voor 24 uur per week
Je bent als persoonlijk begeleider van De Binnenvest werkzaam in een wijkteam bij Tom in de buurt.
Wij zijn op zoek naar iemand met expertise en ervaring op het gebied van psychiatrie, die de algemene
voorzieningen kan draaien en indien nodig kan opzetten in de gemeente Nieuwkoop. Binnen Tom in de
buurt werk je met 8 verschillende ketenpartners samen. Deze functie met inzet bij cliënten met multiproblematiek en het werken in een zelforganiserend team is behoorlijk uitdagend.

Welke rollen liggen je goed?







Reflecteren en confronteren
Crisisinterventie
Toeleiding naar hulpverlening
Goed de weg weten in de wereld van onze externe partnerorganisaties (regie)
Competenties hebt om de regie te pakken
Praktische ‘hands-on’-mentaliteit

Wat vragen wij?






Afgeronde opleiding MBO of vergelijkbaar
Affiniteit met de doelgroep
Stevige, dynamische persoonlijkheid
Uitstekende sociale vaardigheden en in staat om stimulerend op te treden
Flexibel en innoverend

Wat bieden wij?
De Binnenvest is een organisatie die voortdurend in beweging is, op zoek naar wegen om het werk
voor de cliënten steeds beter te kunnen doen. Onze kernwaarden hierbij zijn: daadkracht, 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 6 (max. € 3076,– bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek).
Ben je geïnteresseerd? Mail dan onder vermelding van vacaturenummer 059 uiterlijk voor
1 september 2019 je motivatiebrief en CV naar wervingenselectie@debinnenvest.nl.
Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Wesley Siben Teamleider a.i.
+ 31 (0)6 51 95 70 57.

