Stichting de Binnenvest is een organisatie voor maatschappelijke opvang. Wij zijn actief in de gehele
regio Zuid-Holland Noord. Met ongeveer 200 medewerkers bieden wij opvang, verblijf, activering en
begeleiding, aan mensen die dak- of thuisloos zijn geraakt of dreigen te raken.
Voor De Binnenvest zijn wij op zoek naar een

Externe Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en
Integriteitskwesties (Klokkenluidersregeling).
Wat ga je doen?
Je verzorgt opvang/begeleiding van de melding van ongewenst gedrag en/of integriteit en gaat
samen met de melder zoeken naar (informele) oplossingen. Je geeft voorlichting en/of informeert de
organisatie over het werkgebied van de vertrouwenspersoon. Richting de organisatie vervul je een
signalerende rol en geef je (on)gevraagd adviezen. Ten slotte lever je jaarlijks een Jaarverslag
Vertrouwenspersoon op.
Wat vragen wij van jou?
Je beschikt over relevante vakkennis en bent krachtig als adviseur. Je bent gewetensvol, kunt goed
luisteren en hebt een groot inlevingsvermogen. Je bent analytisch, hebt organisatiesensibiliteit en
strategisch inzicht. Het spreekt voor zich dat je communicatief vaardig ben t en je hebt het vermogen
tot reflectie op jezelf en anderen.
Specifiek voor het vervullen van de combinatiefunctie:
 uitgebreide kennis te hebben van zowel de regelgeving betreffende Ongewenste
omgangsvormen als die betreffende Integriteit en aan de hand daarvan kunnen handelen;
 geschoold/getraind zijn op beide terreinen en zicht hebben op de mogelijke dilemma’s die
kunnen optreden als gevolg van het combineren van de beide functies;
 overleg kunnen voeren met een op beide terreinen ervaren collega, werkbegeleider of
supervisor en bij voorkeur ook deel te nemen aan een intervisiegroep met deze collega’s;
 te beschikken over een collega-vertrouwenspersoon als achterwacht om eventuele
belangentegenstellingen te kunnen voorkomen en waar te kunnen nemen bij vakanties en
ziekte.
Aanvullende informatie
De Binnenvest hanteert het Beroepsprofiel Vertrouwenspersoon van de Landelijke Vereniging van
Vertrouwenspersonen als leidraad.
Wat bieden wij:
We willen graag een vertrouwenspersoon langer aan ons binnen vanwege de continuïteit en
zichtbaarheid binnen de organisatie. Gezien het karakter van de werkzaamheden werken we op
declaratiebasis. Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Robert Borsje,
Directiesecretaris a.i., 06-13131092.
Ben je geïnteresseerd? Mail dan je korte motivatie en cv aan a.vanderzwart@debinnenvest.nl.

