
 
 
Wijk voor Wijk is een sociale onderneming die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
begeleidt in het optimaliseren van hun talenten en mogelijkheden. Medewerkers leveren diensten 
aan de wijk, ontwikkelen zich en vinden aansluiting in de samenleving. Wij zijn kleinschalig, 
laagdrempelig en ons team is divers.  
 
Uniek aan Wijk voor Wijk is onze visie en concept: het ‘wij denken’. Kort samengevat betekent dit 
ontschot werken met een mix (o.a. dagbesteding, participatie, vrijwilligerswerk en taalwerkstage) 
van doelgroepen. Het doel is het creëren van een hecht team. Vandaar ook onze slogan: Met elkaar 
voor de wijk! Mensen voelen zich veilig, gewaardeerd en onderdeel van het team. Voor de 
ondersteuning van ons team hebben we een vacature voor:   
 

(Traject)begeleider (minimaal 24 uur per week) 
 
Naar wie zijn wij op zoek?  
Je bent een initiatiefrijke en sprankelende professional. Je bent in staat om het groepsdynamische 
proces vorm te geven en de individuele ontwikkeling van de medewerkers te ondersteunen. Het 
schrijven van trajectplannen en bijbehorende ontwikkelingsdoelen behoort tot je werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden. Om een goed beeld te krijgen en te houden van de ontwikkelingsvragen van 
medewerkers, werk je regelmatig met ze samen in de verschillende activiteiten. Ben je in staat om 
trainingen te verzorgen en te ontwikkelen, bijvoorbeeld ‘Sociale Vaardigheden’, dan is dat een pré. 
Ook het onderhouden/aangaan van contacten met de diverse samenwerkingspartners is een 
onderdeel van je functie.  
 
Welke verwachtingen hebben wij?  

- Opleiding SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) of gelijkwaardig 
- Minimaal drie jaar relevante werkervaring 
- Rijbewijs B  
- Werken vanuit de uitgangspunten van Wijk voor Wijk, zie ook www.wijkvoorwijk.nl  

 
Wat hebben we je te bieden?  

- Salaris conform CAO Sociaal Werk en afhankelijk van opleiding en werkervaring 
- Een vernieuwend concept waar je je als professional verder in kunt ontwikkelen 
- Een hele leuke en afwisselende baan waar geen dag hetzelfde is 
- De mogelijkheid om mee te groeien in een kleinschalige organisatie in ontwikkeling 
- Het volgen van cursussen, afhankelijk van de behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden. 

 
Hoe verloopt de sollicitatieprocedure?  
Heb je interesse? Stuur voor 15 november een mail naar info@wijkvoorwijk.nl. Zien wij in jou onze 
nieuwe collega, dan wordt je uitgenodigd voor een sollicitatie/kennismakingsgesprek. Voor meer 
informatie kun je bellen naar Wijk voor Wijk, 078 6559210 en vragen naar Barbara, Hugo of Diana.  

Wijk voor Wijk is een sociale onderneming die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt in het 
optimaliseren van hun talenten en mogelijkheden. Medewerkers leveren diensten aan de wijk, ontwikkelen 
zich en vinden aansluiting in de samenleving. Wij zijn kleinschalig, laagdrempelig en ons team is divers. 

Uniek aan Wijk voor Wijk is onze visie en concept: het ‘wij denken’. Kort samengevat 
betekent dit ontschot werken met een mix (o.a. dagbesteding, participatie, vrijwilligerswerk en taalwerksta-
ge) van doelgroepen. Het doel is het creëren van een hecht team. Vandaar ook onze slogan: Met elkaar voor 
de wijk! Mensen voelen zich veilig, gewaardeerd en onderdeel van het team. Voor de ondersteuning van ons 
team hebben we een vacature voor:  

(Traject)begeleider (minimaal 24 uur per week)
Naar wie zijn wij op zoek? 
Je bent een initiatiefrijke en sprankelende professional. Je bent in staat om het groepsdynamische proces 
vorm te geven en de individuele ontwikkeling van de medewerkers te ondersteunen. Het schrijven van 
trajectplannen en bijbehorende ontwikkelingsdoelen behoort tot je werkzaamheden en verantwoordelijk-
heden. Om een goed beeld te krijgen en te houden van de ontwikkelingsvragen van medewerkers, werk je 
regelmatig met ze samen in de verschillende activiteiten. Ben je in staat om trainingen te verzorgen en te 
ontwikkelen, bijvoorbeeld ‘Sociale Vaardigheden’, dan is dat een pré. Ook het onderhouden/aangaan van 
contacten met de diverse samenwerkingspartners is een onderdeel van je functie. 

Welke verwachtingen hebben wij? 
- Opleiding SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) of gelijkwaardig
- Minimaal drie jaar relevante werkervaring
- Rijbewijs B 
- Werken vanuit de uitgangspunten van Wijk voor Wijk, zie ook www.wijkvoorwijk.nl 

Wat hebben we je te bieden? 
- Salaris conform CAO Sociaal Werk en afhankelijk van opleiding en werkervaring
- Een vernieuwend concept waar je je als professional verder in kunt ontwikkelen
- Een hele leuke en afwisselende baan waar geen dag hetzelfde is
- De mogelijkheid om mee te groeien in een kleinschalige organisatie in ontwikkeling
- Het volgen van cursussen, afhankelijk van de behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden.

Hoe verloopt de sollicitatieprocedure? 
Heb je interesse? Stuur voor 30 november een mail naar info@wijkvoorwijk.nl. Zien wij in jou onze nieuwe 
collega, dan wordt je uitgenodigd voor een sollicitatie/kennismakingsgesprek. Voor meer informatie kun je 
bellen naar Wijk voor Wijk, 078 6559210 en vragen naar Barbara, Hugo of Diana. 

WIJK VOOR WIJK
m e t  e l k a a r  v o o r  d e  w ij k !


