
 
 

Functieomschrijving 

Functienaam Trajectbegeleider (TB) 

FWG Functiegroep 40/45 

 

Plaats in de organisatie: 
Directie 
Assistent directie 
Trajectbegeleider 
Doel van de functie 

- Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) begeleiden van zelfstandig wonende 
deelnemers en gezinnen, waar je ondersteunt op diverse levensgebieden. zoals praktische 
dagelijkse vaardigheden, sociale en maatschappelijke hulpvragen, lichamelijke en/of geestelijke 
beperkingen, administratie, financiën en schulden.  

- Vanuit de Wajong, WIA of ziektewet (UWV) en de Participatiewet (Gemeenten) verzorgen van re-
integratie activiteiten, zoals  Werk-Fit maken,  Naar Werk of jobcoachen  

- Een bijdrage leveren aan de begeleiding van onze deelnemers in ons participatiecentrum “Gewoon 
Goed” middels aansturen van vrijwilligers en begeleiden van de dagbesteding.  

Contacten 
Contacten met deelnemers en hun netwerk. Contacten organiseren en onderhouden met organisaties,  
instellingen en bedrijven. Contacten met medewerkers van UWV, Sociale wijkteams en WMO consulenten. 
Contacten met bezoekers van “Gewoon Goed”. 

Kernactiviteiten 
- Vergroten van de maatschappelijke participatie, zelfredzaamheid en stabiliteit van de deelnemer 

door op een methodische wijze gespecialiseerde individuele begeleiding te bieden. 
- Volgens de kaders van Werk-Fit, Naar Werk en jobcoaching deelnemers toeleiden naar passende 

betaalde arbeid en/of het bestendigen van de passende arbeid.  

FWG gezichtspunten 
Kennis 

- Een relevante HBO opleiding richting sociaal-maatschappelijk werk 
- Kennis van psychiatrie of de bereidheid hebben zich hierin te scholen 
- Kennis van sociale wetgeving of de bereidheid hebben zich hierin te scholen 
- Kennis van de WMO en UWV kaders of de bereidheid hebben zich hierin te scholen 
- Kennis van verschillende begeleidingsvormen en methodisch werken 
- Houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied 

Zelfstandigheid 
- (Op termijn) om kunnen gaan met een grote mate van zelfstandigheid, waarbij men altijd kan 

terugvallen op collega’s en leiding. 
- Werkt zelfstandig binnen richtlijnen, procedures en protocollen.  
- Bij het organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden zijn creativiteit, flexibiliteit, 

improvisatievermogen en probleemoplossend vermogen van belang.  

Sociale Vaardigheden 
- Probleemoplossend, flexibel, verantwoordelijkheidsgevoel, assertief en respectvol. Je bent 

betrouwbaar, integer en representatief.  

Uitdrukkingsvaardigheid 
- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang bij de deelname aan diverse overlegvormen en 

in het begeleiden van de cliënten.  
- Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het opstellen van rapportages en notities. 

 

 



 

Inconvenienten 
- Er is sprake van enige tot zware psychische belasting. De TB moet rekening houden met complexe 

meervoudige problematiek van deelnemers waardoor er weerstand kan ontstaan bij de 
begeleidingsadviezen van de TB. De motivatie kan wisselen bij de deelnemer en de TB moet kunnen 
omgaan met een negatieve bejegening door de deelnemer. Er kan sprake zijn van crisissituaties 
waarbij direct handelen noodzakelijk is.  

- De TB dient te  kunnen werken met een lump-sum vaststelling van de begeleidingsuren. Voordeel is 
dat in het begin van de begeleidingsperiode (indien nodig) meer uren ingezet kunnen worden. 
Nadeel is dat alle deelnemers gerichte  activiteiten (rapportage, overleg binnen / buiten het team, 
telefoon, mail, enz.) naast de face-to-face contacten uit de lump-sum gehaald dienen te worden.  

- De TB dient te kunnen omgaan met frustraties in het begeleidingstraject. Niet alle doelen kunnen 
(tegelijkertijd) behaald worden in de begeleidingsuren die toegekend worden.  

- De TB dient zelfstandig de eigen agenda te kunnen beheren en daarin prioriteiten te stellen. Dit 
betekent dat niet altijd alle gewenste afspraken doorgang kunnen vinden.  

- Er is sprake van piekbelasting in het werk. 

- Er is sprake van confrontatie met lijden van deelnemers en familie. 
- Vanzelfsprekend wordt er ook buiten kantooruren gewerkt. 

Kerncompetenties PlanH Werkt 
- Pro actief 
- Samenwerken 
- Creatief 

- Out of the box denken 
Functie gerelateerde competenties 

- Analytisch 
- Schriftelijke- en mondelingen communicatie 
- Empathisch en directief 
- Organiseren  

- Hoge mate van integriteit en organisatieloyaliteit 
Overige competenties 
Klantgericht handelen  
Signaleert en herkent specifieke wensen en belangen van cliënten en cliëntgroepen en vertaalt deze naar 
activiteiten binnen de dienst of afdeling of verwijst door.  
Luisteren en sensitiviteit  
Begrijpt zowel de inhoud als het onderliggende aspect in een boodschap (bijvoorbeeld: emotie, problemen 
en dergelijke). Laat anderen in hun waarde en laat dit blijken.  
Resultaatgerichtheid  
Denkt mee over te stellen doelen en beoordeelt mede de haalbaarheid ervan. Verbindt zich aan gezamenlijk 
geformuleerde doelen.  
Voortgangscontrole  
Creëert voor zichzelf en voor anderen toegankelijk inzicht in de gang van zaken.  
Flexibiliteit  
Gaat over op een andere aanpak bij weerstanden of conflicten om het doel eerder te bereiken. Is niet voor 
één gat te vangen.  
Ambitie  
Toont bereidheid om te investeren in de eigen ontwikkeling op initiatief van de organisatie.  
Integriteit  
Bespreekt verwachtingen, problemen, irritaties en dergelijke met de betreffende persoon zelf, zelfs wanneer 
het makkelijker is dit niet te doen.  
Aanpassingsvermogen  
Onderneemt actie om aan te sluiten bij een bepaalde situatie of persoon. 

 

 


