
 
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 Team Nieuwe Energie in Leiden zijn wij op zoek naar 
 

een enthousiaste, ambitieuze collega op MBO-niveau in de functie van  
Gastheer/Gastvrouw voor 24 uur per week 
 
De functie van Gastheer/Gastvrouw kenmerkt zich door het gastvrij ontvangen van en goede 
informatieverstrekking aan bezoekers en cliënten van de dag- en nachtopvang van De Binnenvest en 
het ondersteunen bij het toezien op niet-inhoudelijk-cliënt-gebonden zaken. De Gastheer/Gastvrouw 
fungeert als eerste aanspreekpunt voor bezoekers en cliënten en draagt zorg over een prettig 
leefklimaat van de Nieuwe Energie. 
 
Wij vragen: 

 

 VMBO werk- en denkniveau; 

 Kennis van de wereld van dak- en thuislozen; 

 Kennis van de richtlijnen ten aanzien van veiligheid en hygiëne. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 eerst een arbeidsovereenkomst voor de periode van een half jaar. De 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. De functie is ingedeeld in functieschaal 3 
(max. € 2.345,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek). 
 
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan per omgaande of uiterlijk 30 april a.s. je motivatie en cv naar 
vacatures@debinnenvest.nl.  
 
Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Jannet van Hulsen, teamleider, + 31 
(0)6 30421835. 
 
 
 


