
 
 

 
Trajectbegeleider / docent – 32 tot 36 uur  
Ben jij een enthousiaste, geduldige en flexibele trajectbegeleider / docent die graag werkt in een dynamische 
omgeving? Werk jij graag integraal samen met collega’s en externe partners in een team waar je op elkaar kunt 
bouwen en waar er ruimte is voor eigen specialistische inbreng? Heb jij kennis van de sociale kaart in Rotterdam 
zonder je navigatie aan te zetten? Beschik je daarnaast over didactische vaardigheden? Dan bieden wij jou de 
uitdagende functie van Trajectbegeleider / docent voor De Nieuwe Kans in Rotterdam aan! 
 
Wat ga je doen? 
Samen met een gedragstrainer/coach en een maatschappelijk werker werk je samen en begeleid je vanuit jouw 
rol jongeren in hun veranderingstraject naar een stabieler leven met werk of school als doel. Als trajectbegeleider 
is geen dag hetzelfde. Je bent proactief en kan snel schakelen wanneer dat van je wordt verwacht. Iedere 
deelnemer is uniek en heeft andere problematiek, dus verwachten we dat je innovatief en creatief bent in je 
denken en doen.  
 
Je ziet uitdaging in het ondersteunen van de deelnemer om zijn traject bij De Nieuwe Kans tot een succes te 
maken. Je bewaakt het opgestelde trajectplan en rapporteert / houdt de zaken goed bij in ons deelnemer volg 
systeem. Samen met de deelnemer kom je tot doelen rondom het vinden van een gezond systeem/netwerk 
(volgens JIM methodiek).  
 
Je bouwt op en onderhoudt netwerken met externen in relatie tot de hulpvraag. Je werkt integraal samen met 
verschillende collega’s. Je neemt actief deel aan verschillende overlegsituaties.   
In de rol van docent geef je je lessen inhoudelijk vorm en maakt ze passend bij de aanwezige deelnemers. Je 
geeft Nederlands en rekenen op niveau 1F of 2F een enkele keer 3F, ter voorbereiding op uitstroom naar het 
MBO. Daarnaast ben je de contactpersoon voor de uitstroom naar onderwijs. 
 
Stichting De Nieuwe Kans (DNK) is een dynamische organisatie die middels een dagprogramma jonge mannen in 
de leeftijd van 18-27 jaar de mogelijkheid biedt om hun leven richting te geven. Het stimuleren van motivatie en 
gedragsverandering staan hierin centraal. De doelgroep laat zich kenmerken door problematiek op verschillende 
leefgebieden, zoals: huisvesting, schulden, psychische problematiek, verslaving, een justitiële achtergrond, taal of 
een licht verstandelijke beperking.  
 
Wat vragen wij van jou? 

• Een voltooide HBO opleiding, met voorkeur een onderwijsbevoegdheid; 

• Minimaal 5 jaar werkervaring met jongeren met problemen op meerdere gebieden; 

• Ervaring met (motiverende) gesprekstechnieken; 

• Resultaatgericht, planmatig en zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;  

• Proactief handelen en buiten de kaders kunnen denken;  

• Geduld, een flexibele houding en kunnen inspringen op uiteenlopende situaties; 

• Affiniteit met de doelgroep en verschillende culturen; 

• Kennis van en inzicht in de sociale kaart van Rotterdam; 

• Een rijbewijs. 
 

Wanneer je bij ons komt werken vragen wij om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). 
 
Wat bieden wij jou? 

• Je komt te werken in een open en flexibel team, waar collegialiteit dagelijks voelbaar is en het werk met 
elkaar wordt gedaan. Geen dag is hetzelfde; 

• Een marktconform salaris op basis van de CAO Zorg & Welzijn in schaal 8. De salariëring is passend bij de 
functie en werkervaring; 

• Primaire, secundaire en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Zorg & Welzijn. 
 
Solliciteren en contact 
Wil jij graag het verschil maken voor een doelgroep die extra aandacht nodig heeft? Solliciteer! We ontvangen je 
sollicitatie graag voor 24 juni aanstaande. Voor informatie over deze vacature kun je bellen met Karola 
Zevenbergen, Teamleider, 06-21687308 
 
Interne kandidaten hebben voorrang in deze procedure bij gelijke geschiktheid. Voor iHUB is diversiteit en 
inclusiviteit binnen de organisatie waardevol. Sollicitanten die een afspiegeling zijn van onze eigen cliënten 
(culturele, etnische en seksuele diversiteit en/of ervaringsdeskundigheid met de problematiek en hulpverlening) 
zijn van harte welkom. 
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

 

https://www.denieuwekans.org/

