
 
 

‘In de buurt, prikkelend, net even anders’ 

Wij geloven dat we hiermee verschil maken en zoeken dit ook in jou, als  

 

TRAJECTBEGELEIDER ACTIVERING & WERK 

28 - 32 uur per week 

Wat ga je doen?  
In het afgelopen jaar is de organisatie hard aan het werk om onze dagbestedingsactiviteiten te 

bundelen en om onze aanpak verder te professionaliseren. Een mooie stap in deze ontwikkeling is de 

inzet van trajectbegeleiders. Een nieuwe functie binnen Volksbond Streetcornerwork. Als 

trajectbegeleider houd je  start gesprekken. Met een deelnemer maak je samen een begeleidingsplan 

gericht op activering, participatie en werk. Je denkt hierbij in mogelijkheden en met jouw stijl van 

communiceren weet je mensen te motiveren om dit ook te doen. Je monitort de uitvoering van het plan 

samen met ambulant begeleiders en uitvoerende medewerkers en signaleert kansen voor doorstroom. 

Verder onderhoud je contacten met onze samenwerkingspartners en blijf je goed op de hoogte van de 

sociale kaart op het gebied van (arbeidsmatige) activering, participatie en werk.  

Wie zijn wij? 

Noem ons eigenwijs, betrokken en uitdagend. Wij noemen het vooral lef! 

Lef om trouw te zijn aan onszelf en het beste uit onszelf te halen. Wij geloven dat dit de enige manier 

is om anderen te leren dat ook te doen. Wij zijn er trots op, mensen in een zeer kwetsbare positie in 

onze samenleving uiteenlopende vormen van begeleiding te bieden.  

Wie ben jij? 

Waar word jij blij van, waar kom jij je bed voor uit. Wat maakt je boos, verdrietig of onzeker? Waar 

blink je in uit? Wat heb je nog te leren? Wij zijn nieuwsgierig naar jouw antwoorden! We willen je ook 

vast informeren over onze ‘must-haves’ om met elkaar te kunnen werken. Dat zijn jouw vaardigheden 

om te reflecteren, luisteren, contact te maken en probleemoplossend te werken. Je kunt een VOG 

overleggen en natuurlijk heb je een groot hart voor mensen in een zeer kwetsbare positie. Wij worden 

nog nieuwsgieriger naar jou, als jij:  

• een relevante HBO kwalificatie hebt; 

• opgeleid bent tot jobcoach of methodiektraining hebt gevolgd op gebied van arbeidsre-
integratie van kwetsbare doelgroepen of bereid bent om dit op korte termijn te volgen; 

• minimaal twee jaar ervaring hebt als trajectbegeleider 

• gericht bent op mogelijkheden van mensen en situaties en buiten kaders kunt denken; 

• oog hebt voor talenten van onze deelnemers en hen stimuleert een volgende stap te nemen; 

• optimistisch bent, met groot vermogen tot aanpassing aan veranderingen; 

• in staat bent om grenzen te stellen en deze te bewaken. 
 

Ons aanbod 

Een uitdagende baan in het hart van onze samenleving in een organisatie volop in ontwikkeling. Na 

een fusie is er veel te leren en ontdekken van en met elkaar. Daar hebben we jou ook bij nodig. Jouw 

salaris is conform de CAO Sociaal Werk. Bij een afgeronde relevante HBO opleiding is dat schaal 8. 

Afhankelijk van jouw ervaring is dat minimaal. € 2.627,-- en maximaal € 3.742,-- bruto per maand, bij 

een dienstverband van 36 uur per week. Daarnaast bieden wij o.a.  een aantrekkelijke vergoeding 

reiskosten woon-werk, een loopbaanbudget en diverse verplichte trainingen om jouw sterker in jouw 

werk te maken. Denk aan motiverende gesprekstechnieken, de-escalerende technieken en AED en 

reanimatie.  

Solliciteren?  
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Sophia Ramjiawan, 06-40728129. Je kunt je 

motivatiebrief en CV uiterlijk 27 november a.s. mailen naar werving.selectie@vbscw.nl. 
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