Trajectbegeleider
Voel je het als jouw uitdaging om op professionele wijze een bijdrage te leveren aan de
allerbeste begeleiding voor onze cliënten? Ben je dienstverlenend, analytisch en graag
de spin in het web? Dan is de functie van Trajectbegeleider jou op het lijf geschreven!
Organisatieprofiel Care+
Niet iedereen staat even stevig in zijn schoenen. In sommige situaties is het knap lastig
om problemen zelfstandig op te lossen. De medewerkers van Care+ bieden begeleiding
aan jongeren en volwassenen met psychische kwetsbaarheid, soms gecombineerd met
een licht verstandelijke beperking, die er op eigen kracht niet uitkomen.
Care+ biedt verschillende vormen van ondersteuning aan ongeveer 100 cliënten in
verschillende gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Wij bieden ondersteuning
van 24-uurs zorg in Beschermd Wonen locaties, wonen met 24-uurs bereikbaarheid en
zelfstandig wonen met ambulante begeleiding in woonfase 3. Daarnaast biedt Care+
dagbesteding aan in eigen huis en op locatie. De financiering verloopt zowel via de
WMO als de WLZ als de jeugdwet.
We begeleiden onze bewoners en cliënten intensief en werken op alle locaties met
kleine teams van professionals die dicht bij de bewoners staan. Onze begeleiding is erop
gericht om mensen zoveel mogelijk in eigen regie weer te laten participeren in de
samenleving.
Waar geloven we in?
Ieder mens is uniek, ieder mens heeft talenten en ieder mens verdient een kans. Voor ons
zijn dit geen loze kreten: het is onze stellige overtuiging en de drijfveer voor alles wat we
doen. Wat ons betreft gaat dit op voor iedereen, ongeacht iemands achtergrond en
met welke kwetsbaarheid hij of zij te maken heeft. Deze overtuiging bepaalt onze
werkwijze.
Onze koers
Wij zijn een relatief jonge en innovatieve stichting met gedreven medewerkers. We
bieden begeleiding vanuit ons DNA en daar zijn we trots op.
Met de komst van de nieuwe bestuurder in 2019 is onze visie verder verdiept. Onze
aanpak is meer gericht op dienstverlening, participatie en zelfredzaamheid. Cliënten
worden gestimuleerd om in eigen regie en binnen hun netwerk door te ontwikkelen naar
zelfstandigheid. Daarnaast is er een start gemaakt met werken volgens de principes van
Positieve Gezondheid; gezondheid is meer dan niet ziek zijn.
Om onze visie te realiseren zoekt Care+ samenwerking op met diverse partijen in de wijk
en andere samenwerkingspartners. We zijn transparant in wat we doen en kijken over
onze eigen grenzen. Samen staan we sterk om ook in de toekomst de zorg betaalbaar te
maken.
Lijnen 2020
Inmiddels is onze organisatie van zodanige omvang dat het aanbrengen van structuur
en heldere communicatielijnen essentieel geworden is om goede zorg te behouden en
onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren. Na jaren van inzet op groei is nu de
tijd om in te zetten op het bouwen aan een stevige basis en kwaliteit en om te investeren
in oprechte aandacht voor cliënten, medewerkers en de omgeving.

Het jaar 2020 staat dan ook in het teken van het vormgeven van onze koers en
het verder professionaliseren van de organisatie. De thema’s van dit jaar zijn kwaliteit,
aandacht en ontwikkeling.
Functieomschrijving
De functie trajectbegeleider is een nieuwe functie en moet nog ontwikkeld worden. Dit
betekent dat je het leuk moet vinden om zelf de structuren en kaders voor een deel neer
te zetten. Na een jaar evalueren we de functie.
Als trajectbegeleider ben jij hét visitekaartje van Care+ voor externe instanties en
zorgaanbieders. Jij bent degene die enthousiast de kwaliteiten van de organisatie kan
overbrengen.
Je begeleidt onze cliënten, hun naasten en onze medewerkers in het zorgen voor een
goede begeleiding op een woonlocatie, in de ambulante zorg of op
de dagbesteding. Je vindt het belangrijk dat cliënten zich gehoord voelen en zich bij
Care+ thuis voelen. Ook vindt je participatie en verbinding met de wijk erg belangrijk en
daar investeer je in met de medewerkers.
Samen met de toegewezen persoonlijk begeleider ga jij na wat de cliënt nodig heeft
en stel jij het (zorg)plan op of bij waarin de indicatie en de behoeften van de cliënt
matchen met de korte en lange termijn doelen. Je evalueert van tijd tot tijd of het
zorgplan voldoet aan de verwachtingen, of de doelen worden behaald en spart
hierover met de persoonlijk begeleiders. Je werkt samen met de zorgbemiddelaars die
de nieuwe cliënten begeleiden en de gedragsdeskundige die inhoudelijk kan adviseren.
Doordat je op de hoogte bent van alle wet- en regelgeving, aanbestedingseisen en een
duidelijk beeld hebt van alle partners in de omgeving, kun jij de medewerkers goed
adviseren en informeren over de meest optimale zorgverlening. Voor cliënten, hun
familie en medewerkers ben jij het aanspreekpunt
Je bent een spin in het web. Je ziet toe op de juistheid van indicaties en vraagt zo
nodig een herindicatie aan. Je zorgt voor een zorgvuldige communicatie en volledige
administratie en verslaglegging.
Je signaleert veranderingen en trends in de zorgbehoefte. Je rapporteert de trends en
signalen en de voortgang over wachtlijsten en plaatsingen structureel aan het MT.
Het is dus belangrijk dat je proactief verbeteringen signaleert binnen het hele
plaatsingsproces en dat je nauw met je collega’s samenwerkt.
Kortom, als trajectbegeleider vervul je een belangrijke rol binnen de organisatie.
Jouw toegevoegde waarde:
Jij wilt graag het verschil maken en behaalt graag je resultaten; met oog en oor voor de
wensen en behoeften van onze cliënten weet je de beste resultaten te halen. De doelen
worden behaald, de administratie is op orde en je coacht hier medewerkers graag bij.
In de regio weet jij de partners te vinden en ben jij een ambassadeur van Care+.
Vanuit een dienstverlenende houding handel je proactief, schakel je snel en speel je
gemakkelijk in op veranderende situaties. Je hebt oog voor detail en je adviseert graag
leidinggevenden over de trends en ontwikkelingen die je ziet. Je hebt een
positieve mindset en ziet overal oplossingen. Je collega’s kun je op een motiverende
manier coachen.
Het is een nieuwe functie die ook qua processen nog vormgegeven moet worden,
jij bent dus zelfstandig en vindt het leuk om aankomend jaar de functie met
bijbehorende processen in te richten en kleur te geven.

Wij vragen
• Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;
• Je bent een professionele en enthousiaste ambassadeur voor Care+ en haar
werkwijze. Je hebt een positieve, proactieve en oplossingsgerichte houding en je
kunt je collega’s motiveren en coachen.
• Je hebt inlevingsvermogen en ruime ervaring in de gezondheidszorg
en onze doelgroep;
• Je hebt goede communicatieve vaardigheden voor zowel communicatie naar
cliënten alsmede voor het opstellen van plannen en nota’s, het schrijven en
bijhouden van rapporten en registratiesystemen en het overdragen van informatie.
• Je hebt kennis van wet- en regelgeving WMO/WLZ en administratieve procedures
rondom indicatiestellingen of bent bereid hier zelf in te investeren.
Ruime ervaring in zorgindicaties vertalen naar zorginzet is een pre.
• Tot slot heb je ook affiniteit met administratief beheer, je kunt procesmatig
werken, oplossingsgericht denken en je hebt een analytische werkhouding;
• Een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het hebben van een rijbewijs is
een vereiste.
Dit bieden wij
De functie voor trajectbegeleider is in eerste instantie voor gemiddeld 30-36 uur per
week, verdeeld over minimaal 5 dagen. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk
voor het hele proces. De bereikbaarheidsdienst draai je ook mee, dit betekent dat je
eens in de zoveel weken een week 24 uur per dag bereikbaar bent in geval van nood.
Het salaris is conform CAO Sociaal werk trajectbegeleider in schaal 8 en is afhankelijk
van competenties en ervaring. Er wordt een contract geboden voor een jaar met
uitzicht op een vaste aanstelling.

