
Functie omschrijving (Traject)begeleider 

Vanwege vertrek en uitbreiding zoekt Stichting Maatschappelijke Opvang en Ontmoeting Lichtpunt in 
Kollumerzwaag per 1 januari 2022 een (traject)begeleider 
 
Lichtpunt heeft een christelijke identiteit. De opvang heeft een woonboerderij en vanaf september 
’21 twee nieuwe woongebouwen. Het aantal opvangplekken komt dan op 34. Ons motto is : "Foar in 
oar troch meiinoar’.   

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven trajectbegeleider, die het als een uitdaging ziet om samen 
met individuele cliënten orde te scheppen op diverse leefgebieden en vorm te geven aan de 
maatschappelijke participatie, zodat hun terugkeer in de maatschappij wordt bevorderd. 

Sta jij stevig in je schoenen en heb je een flexibele houding? Kun jij je inleven in de problematiek van 
de cliënt? Denk jij in mogelijkheden en oplossingen en durf jij beslissingen te nemen? Heb je ervaring 
met GGZ problematiek en bijkomende gedragsproblemen?  Dan nodigen we jou uit te solliciteren. 

Werkzaamheden 

 Voeren van intakegesprekken. Opstellen- uitvoeren en bewaken- evalueren van zorg en 
trajectplannen. 

 Coördineren van de dienstverlening rondom de cliënt op onze locatie in Kollumerzwaag of bij 
de cliënt thuis 

 Samenwerken met cliënt en zijn/haar netwerk 

 De cliënt begeleiden bij hulpvragen op verschillende leefgebieden (zoals wonen, 

dagbesteding, sociale contacten en financiën) 

 Multidisciplinair samenwerken (waar nodig andere expertise inzetten) 

 Bewaken en aanvragen van de financiering- indicatie van de trajecten 

 Een goed netwerk opbouwen in de regio, zodat je cliënten snel kunt helpen 

 Zorgdragen voor nieuwe instroom 

 Regie voeren in kwaliteitssysteem- primair proces( HKZ) en het auditproces 

Wat vragen wij 

 Kennis hebben van de kwetsbare doelgroepen 
 Een afgeronde opleiding op HBO niveau (bij voorkeur SPH, MWD of Social Work) 
 Minimaal drie jaar relevante werkervaring in de GGZ of soortgelijke branche. 
 Je hoeft geen senior te zijn, wel dien je te beschikken over senioriteit.  
 Je bent een netwerker met adviesvaardigheden die anderen weet te motiveren en te 

stimuleren, ook als het even tegenzit 
 Je neemt initiatief en kunt goed zelfstandig werken 
 Sensitief zijn 
 Creativiteit in de manier waarop je je werk uitvoert. 
 Je bent in bezit van een rijbewijs en beschikt over een auto. 
 Bereidheid in voorkomende situaties ingeroosterd te worden in avond-weekend en tot het 

doen van bereikbaarheidsdiensten om zo nodig binnen 15-30 minuten aanwezig te kunnen 
zijn.  

Wat bieden wij? 



 Betaling volgens schaal 8 van cao Welzijn. 
 Contracturen minimaal 20 en maximaal 24 uur; 
 Een prettige werksfeer waar je je veilig voelt om je mening te delen en jouw input op prijs 

wordt gesteld; 
 Ontwikkelmogelijkheden; 
 Goede begeleiding, coaching en training;  
 Wij bieden jou de kans om eigen verantwoordelijkheid en regie te nemen over de trajecten 

van cliënten die jij begeleid.  

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
vereist. Het natrekken van referenties, integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & 
Welzijn en het controleren van diploma’s kunnen  onderdeel uitmaken  van de sollicitatieprocedure. 

Solliciteren 

Interesse in de functie. Stuur dan een motivatiebrief en cv naar m.talsma@lichtpuntinfo.nl 
bestuurder a.i. Lichtpunt.  Wil je eerste een oriënterend gesprek, of meer informatie over de functie 
dan kun je contact opnemen met het Lichtpunt. 0511-441542 
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