
Vacaturemelding

De Regenboog Groep vermindert de eenzaamheid in Amsterdam door mensen ondersteuning en 
weer perspectief te bieden. Meer dan 1000 vrijwilligers zetten zich dagelijks in om hier een bijdrage
aan te leveren. De Regenboog Groep zet zich daarbij in voor mensen met problematische 
schulden, dak- en thuislozen, mensen met een verslaving en mensen met psychiatrische klachten.
Lees meer over onze missie en ons diverse aanbod op www.deregenboog.org/onze-droom. 

De afdeling Werk & Activering verzorgt in opdracht van gemeente Amsterdam re-
integratietrajecten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak met een 
achtergrond van dak- en thuisloosheid in combinatie met verslavingsproblematiek en/of chronische
psychiatrie. Re-integratie heeft als doel klanten (weer) te laten wennen aan een werkomgeving, het
aanleren van werknemersvaardigheden als omgaan met collega´s en dragen van 
verantwoordelijkheid. Het is gericht op bieden van structuur, ontwikkeling en participatie. In het 
meest gunstige geval leidt een traject naar een betaalde baan. De re-integratietrajecten vinden 
plaats in onze inloophuizen, werkprojecten en binnen diverse sociale ondernemingen. De klanten 
die een traject volgen worden hierin gemotiveerd, ondersteund en gefaciliteerd door hun 
trajectbegeleider. Voor de afdeling Werk & Activering zijn we op zoek naar een 

Trajectbegeleider, 32 uur per week, per direct 

Functietaken:
 Doen van kennismakingsgesprekken n intakes met potentiële klanten;
 Matching van klanten aan de meest geschikte activeringsplek of werklocatie;
 De arbeidsmatige ontwikkeling van klanten monitoren en klanten voorbereiden op een 

eventuele volgende stap;
 Nauw samenwerken met de locatie waar de klant actief is;
 Het aanbod van de afdeling intern en extern onder de aandacht brengen;
 Aanmeldingen verzorgen (via Ris) en rapporteren aan de gemeente.

Functie-eisen:
 Afgeronde Hbo-opleiding; 
 Ervaring met re-integratie;
 Een ondernemende, besluitvaardige persoonlijkheid;
 Resultaatgericht en klantgericht;
 Coachende stijl van begeleiden;
 Zelfstandig en binnen teamverband kunnen werken;
 Zeer goede communicatieve vaardigheden en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ. Fulltime salaris per maand min. €2091,-- en max. 
€3467,-- (FWG 50). Voor vragen kunt u contact opnemen met de manager Werk & Activering Brigit
Nieuwburg, 06-52363405
Uw motivatiebrief met CV dient uiterlijk dinsdag 30 april 17:00 uur binnen te zijn.  Graag richten
aan De Regenboog Groep t.a.v. Leo de Kam, sollicitatie@deregenboog.org. De 
sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 3 mei!

http://www.deregenboog.org/onze-droom

