
 

 

  
 

          

 
Vacature 

Trajectbegeleider Participatie  
(24-36 uur)     
                                 
  
 
 
Vanuit het Bonkelaarhuis bieden we in Sliedrecht ondersteuning en hulpverlening op het 
gebied van jeugd & gezinshulp, zorg & welzijn en werk & inkomen. We doen dat niet alleen, 
we doen dat samen met alle andere partijen, die op deze terreinen actief zijn binnen 
Sliedrecht of in de regio. Samen doen we wat nodig is voor de inwoners van Sliedrecht. 
Onze ambities zijn onder andere: het realiseren van een sterke sociale structuur, versterken 
van vroegsignalering en vroeghulp en het vormen van een passend vangnet. 
We werken vraaggericht, in samenhang en budgetbewust.  
 
Binnen Sliedrecht is er vanuit die ambitie ruimte voor het werven van een trajectbegeleider 
participatie. 
 
Doel van de functie 
 
Het doel van de functie is de inwoner te stimuleren om mee te doen aan de samenleving  
Als trajectbegeleider richt je je primair op het activeren van die inwoners, die een afstand tot 
de arbeidsmarkt hebben en niet in staat zijn zich daar zelfstandig in te ontwikkelen.  
Voor de ene inwoner is het einddoel een duurzame betaalde baan, terwijl andere inwoners 
meedoen in de vorm van vrijwilligerswerk, welzijnsactiviteiten, een participatieplek invullen of 
een andere vorm van dagbesteding vinden.  
Wij zijn ervan overtuigd dat inwoners die meedoen in de samenleving gelukkiger zijn, meer 
kansen krijgen en zo maatschappelijke kosten voorkomen kunnen worden.  
 
De uitdaging 
 
De uitdaging voor de trajectbegeleider is om die inwoners te vinden en te begeleiden naar de 
best passende plek. De trajectbegeleider ondersteunt de inwoner zodanig, dat de inwoner 
zelfstandig verder kan en actief deelneemt aan de samenleving.  
De trajectbegeleider heeft hierbij een coachende en begeleidende rol richting de inwoner en 
een sturende rol richting de organisaties die betrokken (kunnen) zijn of moeten zijn.  
Naast de begeleiding van de inwoner naar de best passende plek, levert de trajectbegeleider 
een bijdrage aan de verruiming en de verbreding van het aantal beschikbare 
participatieplekken in Sliedrecht. 
We hopen dat deze functie ervoor zorgt de Sliedrechtse inwoners een zo zelfstandig en 
volwaardig mogelijk leven kunnen leiden.  
 

 

 

 

 



 

 

Je rol 
 

• Je bent in staat de inwoners te bereiken en in gesprek met de inwoner een beeld te 
krijgen van de situatie.  

• Je bent in staat een plan op te stellen samen met de inwoner op basis van een brede 
intake, waarin de gewenste ontwikkeling is vastgelegd en de inwoner een nieuw 
perspectief heeft.  

• Je bent in staat de inwoner te motiveren om het ontwikkeltraject in te gaan. 

• Je bent in staat een passende plek te vinden voor de inwoner. 

• Je maakt (financiële) afspraken met aanbieders van die passende plek. 

• Je biedt ondersteuning en begeleidt de inwoner gedurende het traject gericht op 
maximale zelfstandigheid. 

• Je bent gedurende de uitvoering van het perspectiefplan de schakel tussen de 
inwoner en de betrokken organisatie 

• Je kunt schakelen met de partners in het netwerk van het Bonkelaarhuis, o.a. de  
consulenten van de Sociale Dienst Drechtsteden, de vrijwilliger coördinatoren en de 
hulpverlening.  

• Je bent in staat ondernemers/bedrijven in Sliedrecht te motiveren om 
participatieplekken aan te bieden 

• Je bent de contactpersoon voor betrokken organisaties in Sliedrecht en weet hen 
zodanig te ontzorgen, dat zij de inwoners een passende plek willen en kunnen blijven 
bieden 

• Je werkt verbindend, oplossingsgericht en methodisch 
 
 
Je kwaliteiten 

 
Verbindend  Je bent in staat om partijen bij elkaar te brengen en samen te laten werken; 
Proactief   Je weet ‘binnen’ te komen, als de situatie daarom vraagt; 
Flexibel  Je werkt op tijden en op plekken, waar dat voor het traject het meest passend  

 is;     
Coachend  Je bent is staat naast een inwoner te gaan staan en hem/haar op weg te    

 helpen; 
Enthousiast     Je bent met jouw enthousiasme in staat om beweging te krijgen in die 
                        situaties, waar anderen vast lijken te lopen    
Ondernemend   Je bent voldoende initiatiefrijk om ondernemers/bedrijven te stimuleren   

 plekken aan te bieden 
Ruimdenkend  Je durft een buiten de bestaande kaders te denken en creatieve oplossingen 

  te zoeken;  
 
Daarnaast: 

• Heb je kennis van en of ervaring met het sociaal domein en de participatiewet in het 
bijzonder; 

• Beschik je over Hbo-opleiding passend bij de functie; Een MBO+ opleiding is 
bespreekbaar. 

• Ben je in staat te reflecteren op je eigen handelen 
 

 

Positionering 

 

Je komt in dienst van de Stichting Sociaal team Sliedrecht, een van de netwerkpartners, die 
samen met andere organisaties het Bonkelaarhuis invulling geven. Iedereen, werkzaam in 
het Bonkelaarhuis, is medewerker van het Bonkelaarhuis. De achterliggende organisaties 
hebben een faciliterende rol om samen te doen wat nodig is. 



 

 

 
 
Binnen het Bonkelaarhuis maak je onderdeel uit van het team dat zich bezighoudt met 
participatie. Daarin zijn medewerkers van verschillende organisaties werkzaam.  
 
Buiten het Bonkelaarhuis werk je samen met regionale partijen, die actief zijn op dit terrein. 
Voor inwoners die in staat zijn om zich te ontwikkelen naar werk, sluit het traject aan op het  
ontwikkelprogramma Perspect van de Sociale Dienst Drechtsteden en is er nauwe 
samenwerking met  het werkgeversservicepunt Baanbrekend Drechtsteden. Los van het 
werkgeverschap vanuit het Bonkelaarhuis, kan het werk op meerdere (werk)plekken worden 
uitgevoerd.  
 
 

Onze tegenprestaties  

 
Natuurlijk mag je van ons ook het een en ander verwachten. Wij belonen jouw inzet met het 
volgende:  

• Jouw werk doet er echt toe voor de inwoners van Sliedrecht; 

• Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met mogelijkheid tot een vast dienstverband 
bij goed functioneren; 

• Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Een salaris van maximaal € 3.961, - 
bruto in functieschaal (8) bij een 36-urige werkweek volgens, in overeenstemming 
met de CAO Social Work; 

• Opname in het pensioenfonds zorg en welzijn (PFZW) 

• Een flinke portie regie over de indeling van je werktijden; 

• Waardering voor nieuwe ideeën en een kritische houding; 

• Ruimte om te groeien en experimenteren; 

• Verantwoordelijkheid en vertrouwen. 

• Fijne collega’s die er voor je zijn als het mee- en tegenzit; 

• Studiefaciliteiten: je bent de regisseur van jouw eigen ontwikkeling. Je hebt zelf de 
beschikking over je opleidingsbudget; 

 
 

Solliciteren  

 

Enthousiast? Heb je er zin in? Solliciteer! Misschien maak jij dan binnenkort deel uit van ons 
team en werk je mee aan onze ambities. Solliciteren kan tot uiterlijk 21 maart 2022. 
Stuur ons je motivatie en CV naar info@bonkelaarhuis.nl 

Kijk voor nadere informatie over Het Bonkelaarhuis op www.bonkelaarhuis.nl. 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Margret van Schie 
(manager) via het algemene telefoonnummer van Het Bonkelaarhuis 0184 – 420 539. 
 
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne 
kandidaat voorrang. 

De gesprekken zullen in de laatste week van maart plaats vinden.  
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