
Vacaturemelding 

Trajectbegeleider Hometown 
28-32 uur per week. Vanaf 1 september 2019.

Hometown is een initiatief van De Regenboog Groep. Hometown verzorgt het aankomende jaar 
weer voor 30 statushouders, die nog niet toe zijn aan betaald werk of een opleiding, een 
voortraject. Dit traject is gericht op ontwikkeling van arbeidsvaardigheden, oefenen van de 
Nederlandse taal en sociale zelfredzaamheid waarbij duurzame participatie en zo mogelijk betaald 
werk de doelen zijn. Dit doen we door een werkervaringsplek aan te bieden bij diverse projecten 
en sociale firma’s van De Regenboog Groep en door ze daarbij te ondersteunen met de hulp van 
onze vrijwilligers. 

Taken:
 Intensief samenwerken met klantmanagers van de afdeling statushouders van de 

Gemeente Amsterdam
 Werven van deelnemende statushouders
 Intakes houden met statushouders en koppelen aan een passende werkplek
 Voortgang en ontwikkeling monitoren in samenwerking met de werkbegeleiders van de 

verschillende werkplekken
 Afstemmen met vrijwilligers, tolken en collega’s van de afdelingen informele zorg en werk &

activering
 Bijhouden van registratie en schrijven van verantwoordingen

Functie-eisen:
 Afgeronde Hbo-opleiding bij voorkeur op sociaal/maatschappelijk gebied
 Bij voorkeur ervaring met de doelgroep en (re-)integratieprocessen
 Een bindende motiverende persoonlijkheid met interculturele vaardigheden die draagvlak 

kan opbouwen
 Bereidheid om af en toe in de avonduren te werken
 Zelfstandig kunnen werken binnen een team
 Zeer goede communicatieve vaardigheden en resultaatgericht 

Plaats in de organisatie:
De trajectbegeleider Hometown is onderdeel van de afdeling Werk & Activering. Er wordt nauw 
samengewerkt met de collega’s van de afdeling informele zorg die zich ook bezighouden met deze
doelgroep. Wij bieden een gevarieerde functie in een betrokken team met veel vrijheid en ruimte 
voor eigen inbreng.  Je ontvangt hiërarchisch leiding van de manager Werk & Activering. 

Arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ. Op fulltime basis bedraagt het bruto salaris p.m. min. 
€ 2.091,-- en max. € 3.467,-- (FWG 50) op basis van 36 uur.  Sollicitaties met CV dienen uiterlijk 
maandag 1 juli om 12:00 uur binnen te zijn bij De Regenboog Groep Postbus 10887, 1001 EW 
Amsterdam, t.a.v. Leo de Kam  of per mail: sollicitatie@deregenboog.org . Gesprekken vinden 
plaats op woensdag 10 juli tussen 12:00 en 16:00 uur. Voor vragen kunt u op werkdagen bellen 
met Brigit Nieuwburg, manager Werk & Activering 06-52363405

Voor deze vacature tegelijkertijd intern en extern geworven.  
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