
 

 

 

 

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. Daarbij hebben we als doel dat zij hun kracht 

hervinden of versterken en hun leven weer kunnen opbouwen. 

 
Voor het geven van een tijdelijke, forse kwaliteitsimpuls aan de medezeggenschap en 
cliëntenparticipatie bij De Binnenvest zoeken wij per direct op tijdelijke basis een:  
 

inhoudelijk en communicatief sterke medewerker op HBO niveau in de functie van  

Adviseur Medezeggenschap voor 28 uur per week  
 
die voor de duur van 6 maanden voortrekker kan zijn in de verdere ontwikkeling van de invloed van 
cliënten op de kwaliteit van onze dienstverlening. Looptijd en inzet in uren per week is bespreekbaar.  
 

Visie op medezeggenschap 
Recent is in de organisatie in nauwe samenspraak met de Centrale Clientenraad een visie op 
medezeggenschap vastgesteld. Daarin zijn verschillende methoden en instrumenten benoemd die 
reeds beschikbaar zijn of nog ontwikkeld moeten worden om goede medezeggenschap dicht bij het 
dagelijks leven van cliënten te ondersteunen.  
Dat zijn: 

• De locatie gebonden Decentrale Cliëntenraden;  

• De Centrale Cliënten Raad;  

• Het periodieke CTO (Cliënttevredenheidsonderzoek) onder de totale  cliëntenpopulatie; 

• Het organiseren van (informele) cliëntenraadplegingen over een bepaald thema, 
bijvoorbeeld door panels, zowel fysiek als digitaal, te organiseren; 

• Huiskamer overleggen zoals die nu soms al bestaan, of te organiseren zijn, in kleinschalige 
woonvormen;  

• Het organiseren van sub-regionale bijeenkomsten om m.n. ook ambulante cliënten te 
bereiken. Bijvoorbeeld per sub-regio 2 maal per jaar een lunchbijeenkomst rond een bepaald 
thema. 

 
 

Wat ga je doen? 
Het ontwikkelen en uitvoeren van de hierboven genoemde middelen vraagt inspanningen van zowel 

de organisatie, haar medewerkers, de cliëntenraden en hun ondersteuning. Het proces om te streven 

naar een breed palet van vormen van invloed en medezeggenschap zal de komende jaren op 

verschillende manieren vanuit de organisatie in afstemming met en/of gezamenlijk met de 

cliëntenraden worden gefaciliteerd. We verwachten van jou in 6 maanden tijd een eerste stevige 

impuls in het verder ontwikkelen van deze middelen in nauwe samenspraak met medewerkers en 

cliënten van de organisatie. Je werkt op basis van een plan van aanpak gericht aan realisatie.  

 



 

Wat vragen wij van jou? 

• Je hebt gedegen ervaring in het organiseren en ondersteunen van medezeggenschap en het 
bereiken en ondersteunen van cliënten om hun collectieve stem te laten horen en meetellen  

• Je hebt bij voorkeur ervaring in de sector Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen  

• Je hebt affiniteit met de doelgroep 

• Je bent communicatief en sociaal vaardig en beweegt je gemakkelijk tussen medewerkers en 
cliënten van de organisatie  

• Je bent flexibel en creatief  

• Je functioneert op HBO niveau  
 

Wat mag je van ons verwachten? 
Een passende vergoeding conform de CAO Sociaal Werk, indien er sprake is van een dienstverband. 

Gezien de tijdelijkheid van de inzet, staan wij ook open voor opdrachtgeving, of een inleen- of 

detacheringsconstructie.  

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? 
Neem dan contact op met Robert Borsje, bestuurssecretaris, via 06-13131092 of 

r.borsje@debinnenvest.nl 


