
 

 

Stichting De Kringloper zoekt een Trajectbegeleider M/V  
 
Wie zijn wij: 
Stichting De Kringloper is sociaal, circulair en ondernemend. 
Wij zijn een organisatie die zich bezighoudt met het verkleinen van de afvalberg door nog 
herbruikbare goederen een tweede leven te geven en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
te helpen deze afstand te verkleinen of te overbruggen. 
Met 300 betrokkenen, 4 winkels, 2 kledingbanken en diverse werkplaatsen zetten wij ons al ruim 35 
jaar in voor mens én milieu.  
 
Wie ben jij: 
Vind jij het leuk om mensen te coachen en te begeleiden in hun re-integratietraject en sta jij stevig in 
je schoenen? Is het een uitdaging voor jou om mensen die geruime tijd aan de zijlijn staan van de 
arbeidsmarkt stappen te laten zetten op de participatieladder? Of doet het jou goed om samen met 
mensen vanuit de dagbesteding te ontdekken wat hun talenten zijn en deze talenten in te zetten op 
onze locaties? Dan is trajectbegeleider bij afdeling KANS van Stichting De Kringloper echt iets voor 
jou!  
 
Wat ga je doen: 
Als trajectbegeleider KANS  ga je samen met de werkbegeleiders van Stichting De Kringloper en  
klantmanagers van het Werkplein Hart van West-Brabant , ISD Brabantse Wal en het UWV aan de 
slag om kandidaten arbeids- en werknemersvaardigen te laten opdoen. Je gaat zorgen dat er weer 
een goed dag/nachtritme komt of dat er met opbouwende uren toegewerkt kan worden naar een 
goede continuïteit op het werk.  
 
Samen met professionele begeleiders van de GGZ, Amarant en SDW en werkbegeleiders van 
Stichting De Kringloper ga je aan de slag met mensen vanuit de dagbesteding. Via het zogenaamde 
Traplopermodel ga je met elkaar ontdekken welke talenten iemand heeft en hoe je deze talenten 
verder kunt ontwikkelen. Dit met als eventueel doel om vanuit de dagbesteding in de stromen in een 
betaalde baan bij of buiten De Kringloper. 
 
Wat we zoeken: 
Wij zoeken iemand met HBO denk- en werkniveau en kennis van de participatiewet. Je hebt 
aantoonbare ervaring in het werken met mensen met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische 
beperkingen. Je hebt een netwerk (of bent in stat dit snel op te bouwen) binnen het sociaal domein. 
Daarnaast kun je ook met moderne administratie- en communicatiemiddelen overweg. 
 
Je bent iemand met een groot inlevingsvermogen, je bent assertief, uitgesproken en besluitvaardig. 
Je organiseert je eigen werk en werkt gestructureerd, je bent gesprekstechniekvaardig en 
resultaatgericht. Je bent in het bezit van een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en 
geschrift en ben in staat om in het Nederlands te rapporteren.  
 
Ben jij een trajectbegeleider of wil je dit graag worden en ben je voor 32 uur per week inzetbaar in de 
regio West-Brabant? Dan zien we je sollicitatie graag vóór 1 september tegemoet!  
 
Je bent in bezit van rijbewijs B en beschikt over eigen vervoer.  
  
Salaris: €2.060,27 - €2.435,16 per maand (bij een fulltime dienstverband) 


