
 
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 Sociaal Pension in Leiden zijn wij op zoek naar twee  
 

enthousiaste, ambitieuze collega’s op MBO-niveau in de functie van  
groepswerker voor 32 uur per week 
 
In het Sociaal Pension wordt hard gewerkt om een zodanige begeleiding te bieden dat de bewoners 
zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven en waar mogelijk doorstromen naar andere woonvormen. Dit 
vereist een vorm van begeleiding waarin zeer actief met de cliënten wordt omgegaan en waarin 
contacten worden gelegd met derden om te zorgen voor een consistente en passende benadering.  
 
De groepswerker levert met de woonmaatschappelijk werkers een actieve bijdrage aan de 
ontwikkeling en realisatie van de begeleidingsplannen van de bewoners, zowel op individueel als 
groepsniveau. Er wordt gewerkt vanuit de Krachtgerichte methodiek. In totaal wonen 28 bewoners op 
het SP. Je werkt in roosterdienst. 
 
Kortom, we zoeken twee collega’s die een bijdrage leveren aan nieuwe initiatieven en die met 
energie werken aan het woon- leefklimaat op het Sociaal Pension. Iemand die mee helpt om de sfeer 
in het pension een verdere impuls te geven.  
 
 

 

 



 

 

Wij vragen: 
 

 Afgeronde relevante opleiding MBO niveau 4  

 Minimaal 5 jaar ervaring in de verslavingszorg/psychiatrie  

 Uitstekende sociale vaardigheden en in staat zijn om stimulerend op te treden 

 Affiniteit met de doelgroep 

 Stevige, dynamische persoonlijkheid 
 

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. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening. De functie is ingedeeld in functieschaal 6 (max. € 3016, - bruto per maand op basis 
van een 36-urige werkweek). 
 
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan per omgaande of uiterlijk 30 maart a.s. je motivatie en cv naar 
Stichting De Binnenvest, t.a.v. afdeling Personeelszaken, Postbus 11085, 2301 EB Leiden, of 
vacatures@debinnenvest.nl.  
 
Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Jannet van Hulsen, teamleider,  
+ 31 (0)6 304 21 835. 
 
De vacature wordt gelijktijdig in- en extern bekend gemaakt. Bij gelijke geschiktheid hebben interne 
kandidaten voorrang. 
 
 


