
 

 

 

 

 

 
Meer met mensen. Wij geloven dat ieder mens zich kan en wil verbeteren. Ook mensen die kwetsbaar zijn en die het 

zonder dak of thuis moeten stellen, hebben recht op een volwaardige plek in onze maatschappij. Juist voor deze 

mensen willen we er zijn. Wij willen hen helpen hun leven zo goed mogelijk op te pakken en mee te doen. Mensen 

uitdagen meer uit zichzelf te halen. Dat is wat wij doen. 

 

Begeleiding, opvang en wonen. Wij helpen mensen die door complexe problemen dak- of thuisloos zijn of dit dreigen 

te worden met opvang, begeleiding en woonondersteuning. Als het nodig is, bieden wij mensen een veilige plek in 

één van onze woonvoorzieningen. Wij bieden hulp op maat. Zo kort mogelijk, maar zolang als nodig is. Wij stimuleren 

de kracht en zelfredzaamheid van mensen en hun netwerk van familie, vrienden en bekenden. Ook werken wij nauw 

samen met organisaties voor wonen, welzijn en zorg. 

 

dnoDoen is een instelling voor maatschappelijke opvang met vestigingen in Alkmaar, Den Helder, Hoorn en 

Zaanstad. dnoDoen heeft een breed scala aan activiteiten bestaande uit Trajectbegeleiding, Woonbegeleiding, 

Wonen extra, Nachtopvang, Wonen in de wijken, Kamers met Kansen, Housing First, Briefadressen en Tijdelijk 

huisverbod. 

 

Voor onze vestiging in Den Helder zijn wij op zoek naar een: 

 

Trajectbegeleider/medewerker Centrale Voordeur  m/v  - 28  uur per week 

 

De kerntaken: 

Als medewerker Centrale Voordeur verwijs je de cliënt zodat deze zich op de juiste plek binnen dnoDoen kan richten 

op diens hulpverleningstraject. Je verzorgt de eerste inventarisatie van de hulpvraag en koppelt cliënt aan 

trajectbegeleider en woonbegeleider.  

Als trajectbegeleider houd je je bezig met het ondersteunen van de cliënt zodat deze zich na beëindiging van het 

contact (weer) als zelfstandig persoon kan manifesteren in wisselwerking met de naaste omgeving en/of 

voorzieningen. Op basis van verzamelde gegevens over de hulpvraag maak je analyses en begeleidingsplannen met 

de cliënt waarbij uitgegaan wordt van de eigen kracht van de cliënt en de steunmogelijkheden in diens netwerk. 

dnoDoen begeleidt cliënten op basis van de methode Krachtwerk. Je begeleidt de cliënt op activerende wijze bij het 

uitvoeren van zijn begeleidingsplan zodanig dat de doelen worden behaald. Je overlegt met de woonbegeleiders van 

de opvang waar de cliënt zich bevindt. Je neemt deel aan interne besprekingen, denkt mee over de optimalisering 

van de dienstverlening en je onderhoudt externe contacten. 

 

Kennis:  

Je hebt een afgeronde hbo-opleiding MWD, SPH of vergelijkbaar. Ervaring in het werken met mensen met 

psychosociale problematiek is noodzakelijk. Je bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en beschikt 

over basiskennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën.  

Je hebt affiniteit met de doelgroep, kan zelfstandig werken binnen een team, neemt eigen initiatief,  bezit goede 

contactuele eigenschappen en bent precies in het verwerken van gegevens. Je bent daadkrachtig en je hebt gevoel 

voor humor. Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en beschikt over 

goede kennis van MS Office. Voor deze functie zal een Verklaring Omtrent Gedrag worden aangevraagd. 

 

Specifieke kenmerken:  

• Analytisch vermogen voor het vertalen van de hulpvraag naar een hulpverleningsplan;  

• Vaardigheden in het onderkennen en analyseren van knelpunten;  

• Sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt en diens leefomgeving;  

• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en het schrijven en bijhouden  

van rapporten en registratiesystemen;  

• Probleemoplossend vermogen;  

• Stressbestendigheid en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties.  

Alleen kandidaten die voldoen aan bovenstaand profiel worden in behandeling genomen. 

Deze vacature wordt gelijktijdig zowel intern als extern uitgezet. Interne kandidaten hebben de voorkeur. 

 

Wij bieden:  

Salaris en rechtspositie conform de cao Sociaal Werk in schaal 8. Hierbij geldt een maximum salaris op fulltime 

basis van € 3.624, - bruto per maand. 

Reacties uiterlijk 26 juli 2019 sturen naar: info@easypersoneel.nl  onder vermelding van vacature TB CV Den Helder. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Natalie van Boxtel of Lara de Jonge, tel.nr 0223-618915. 

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


