HEB JIJ HART VOOR DE ZAAK ?

Ateliers MTW
is op zoek naar een

Trajectbegeleider
voor deelnemers met een psychische belemmering

Ateliers MTW is een bedrijf met twee gezichten. Wij vervaardigen op ambachtelijke wijze prachtige
kunstwerken in opdracht van kunstenaars en maken replica’s van prehistorische en moderne
collecties van musea. Maar vooral bieden wij met dit uitzonderlijk werk trajecten - in het kader van
onderzoek, arbeidsrevalidatie, dagbesteding en re-integratie - aan deelnemers met psychische
problematiek.
De trajecten van Ateliers MTW liggen op het snijpunt van Zorg en Werk midden in alle
aandachtsvelden van het Sociaal Domein. Wij werken dan ook integraal samen met de gemeente
Groningen en onderzoeken de toekomstperspectieven van deelnemers, maar ook van ons zelf.

Wie ben jij?
Een empathische, communicatieve, deskundige, vrolijke en gedreven netwerker. Je hebt voldoende
aantoonbare ervaring met de problematiek van onze deelnemers, affiniteit met arbeidsrevalidatie als
eerste stap richting maatschappelijke participatie en een afgeronde relevante opleiding op minimaal
HBO-niveau. Als trajectbegeleider ben je in staat effectief gebruik te maken van relevante software
en interactieve communicatiemiddelen.

Wat bieden wij?
Als je de “ballotagecommissie” weet te overtuigen mag je komen werken in een van de mooiste
bedrijven van Groningen. Naast een fijne werksfeer een uitdagend takenpakket gloort er een
spilfunctie in ons bedrijf.
Omvang dienstverband 20-24 uur per week.
Salariëring op basis van het CAO Welzijn schaal 8

De procedure
Je sollicitatiebrief met motivatie én CV mag je vóór 11 december bij voorkeur per mail sturen naar
Ateliers MTW
t.a.v. dhr. F. Borchers
Osloweg 27
9723 BG Groningen
Mail adres
Onderwerp

: f.borchers@ateliersmtw.nl
: Trajectbegeleider

Meer informatie over Ateliers MTW vind je op onze website : www.ateliersmtw.nl

Functieomschrijving Trajectbegeleider CAO Welzijn
Algemene kenmerken
De Trajectbegeleider is werkzaam in diverse soorten welzijnsinstellingen en richt zich daarbij op de
individuele begeleiding van mensen die een afstand hebben tot de maatschappij door bijvoorbeeld
migratie, buiten het arbeidsproces staan door ziekte, functiebeperking en discriminatie of doordat ze
belast zijn met zorg (mantelzorg/opvoeding), vroegtijdig school hebben verlaten en dergelijke.
Doel van de functie
Het verlenen van individuele begeleiding aan mensen om sociale redzaamheid, sociale activering,
maatschappelijke participatie te bevorderen en een sociaal isolement te doorbreken en/of te
voorkomen. Dit gebeurt door invulling te geven aan de dagbesteding door (een combinatie van)
werk, activiteiten, vrijwilligerswerk en scholing te bieden.
Organisatorische positie
De Trajectbegeleider ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen
de functie is gepositioneerd. De Trajectbegeleider geeft zelf geen leiding.
Resultaatgebieden
Hulpvraag inventariseren
• Verzamelt informatie over de cliënt door middel van gesprekken en verkent de
(maatschappelijke) situatie, om zo wensen, behoeften, problemen en motivatie van de cliënt
in kaart te brengen; Legt zo nodig huisbezoeken af;
• Verstrekt informatie, bijvoorbeeld over de werkwijze van de trajectbegeleiding.
Resultaat: Hulpvraag geïnventariseerd, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een analyse
en een trajectplan kunnen worden opgesteld.
Trajectplan opstellen
• Analyseert de wensen, behoeften, problemen en mogelijkheden van de cliënt;
• Formuleert uitgangspunten en doelen;
• Ontwikkelt een plan, dat gericht is op toeleiding naar werk, activiteiten, vrijwilligerswerk of
scholing en dat aansluit bij de vraag en de mogelijkheden van de cliënt;
• Stelt een trajectplan op, waarbij zaken als tijdpad, inhoud en afspraken zijn vastgelegd en
waarbij rekening wordt gehouden met budget.
Resultaat: Trajectplan opgesteld, zodanig dat de cliënt wordt begeleid bij de invulling van een
dagbesteding door werk, activiteiten, vrijwilligerswerk of scholing.

Trajectplan uitvoeren
• Bewaakt de tijdige start van de verschillende onderdelen van het trajectplan;
• Bewaakt de voortgang van de verschillende onderdelen van het trajectplan en stelt het
trajectplan bij indien noodzakelijk;
• Begeleidt, stimuleert en motiveert de cliënt adequaat en efficiënt, zowel kort- als langdurend
bij de uitvoering van het programma;
• Verstrekt informatie aan de cliënt over regelingen en voorzieningen;
• Onderhoudt contacten met andere instanties en instellingen, die betrokken zijn of betrokken
kunnen worden bij begeleiding van de cliënt;
• Bewaakt de kwaliteit van de activiteiten van de voorzieningen die bij de uitvoering van het
programma ingeschakeld worden;
• Verricht rapporterende werkzaamheden over de cliënt en zijn leefomgeving;
• Evalueert het trajectplan en stelt dit zo nodig bij.
Resultaat: Trajectplan uitgevoerd, zodanig dat de doelen op een inzichtelijke manier (bijna) zijn
behaald.
Profiel van de functie
Kennis
• HBO-werk- en denkniveau;
• Kennis van de sociale kaart;
• Kennis op het gebied van sociale wet- en regelgeving;
• Kennis van instellingen en organisaties die benodigd is bij het opstellen en uitvoeren van de
trajectplannen.
•
Specifieke functiekenmerken
• Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van cliënten en het
onderhouden van contact met externe instanties;
• Inlevingsvermogen om de cliënten te begeleiden;
• Creatief in het vinden van een passende daginvulling voor de cliënten in de vorm van
scholing, vrijwilligerswerk, werk en activiteiten;
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en
nota's, het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen en voor het
overdragen van informatie.

