
Vacature  

Trajectbegeleider MDT CREW  

Wil jij je hard maken voor een topervaring voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar 

en begeleid je graag individuele jongeren en groepen? Lees dan snel verder en 

kijk of deze functie iets voor jou is! 

Een dag uit het leven van een Trajectbegeleider: 

 Je begint vandaag om 12 uur, want je hebt vanavond een groepsbijeenkomst. 

Je leest je mail en beantwoord wat appjes. 

 Om 1 uur komt Sam stralend binnen. Vandaag gaat hij kennis maken bij de 

lokale televisiezender, waar hij aan de slag gaat als cameraman en jij gaat 

met hem mee voor de eerste kennismaking. Jij hebt vooraf even met hen 

afgestemd, dus ze weten al precies wat Sam nodig heeft om alles uit deze 

MDT te halen. 

 Als je Sam vol vertrouwen hebt achtergelaten bij zijn MDT-plek, ga je terug 

naar kantoor. Je overlegt even met de Promoleider over een nieuwsbericht op 

de website en praat bij met de jongerenwerker, die een andere jongere 

begeleidt binnen de MDT. 

 Na een lekkere maaltijd sta je om 19 uur met je collega klaar om de jongeren 

op te vangen voor de groepsbijeenkomst. Jullie bespreken nog even de opzet 

van de avond door en ontvangen enthousiast de binnendruppelende jongeren.  

 Om 21 uur trek je tevreden de deur achter je dicht. Het was een fijne avond 

en veel jongeren vertelden enthousiast over hun MDT-plek. Door het spel 

durfden de jongeren over hun belemmeringen te praten. Ze hebben goede 

tips voor elkaar om ermee om te gaan.  

 

De Trajectbegeleider: 

 Heeft een HBO-opleiding op sociaal vlak afgerond; 

 Heeft affiniteit met het werken met jongeren en kan hen stimuleren en 

motiveren; 

 Kan goed samenwerken;  

 Is flexibel en ook beschikbaar buiten kantoortijden; 

 Ondersteunt de jongere bij het formuleren van ontwikkelwensen en 

begeleidingsbehoefte en legt dit vast in een trajectplan; 

 Bespreekt gedurende de inzet voortdurend de wensen, behoeften, problemen 

en ambities van de jongere en ondersteunt jongeren actief bij het werken aan 

een oplossing; 

 Organiseert groepsbijeenkomsten a.d.h.v. ontwikkelingswensen en behoeften 

van de jongeren; 

 Verzorgt een introductie en het afscheid op- en met de MDT plek; 

 Formuleert en organiseert bij de afsluiting eventuele behoefte in nazorg; 

 Denkt mee over verbeteringen van het project. 

 

MDT CREW 

In ons nieuwe project MDT CREW verbinden Stichting Servicepunt & Tympaan-De 

Baat  en St. Team Sportservice Noord-Holland (Videt-Uithoorn) diverse 

organisaties in de gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn om een 



aantrekkelijke, boeiende en Maatschappelijke DienstTijd aan te bieden aan 

jongeren tussen de 14 en 27 jaar. In trajecten van een half jaar gaan jongeren 

aan de slag met persoonlijke leer- en ontwikkelwensen door zich in te zetten bij 

een van de samenwerkingspartners. Jongeren kunnen participeren met 

verschillende doelgroepen en binnen verschillende sectoren: Media & Cultuur, 

Politiek & Bestuur, Sport, Zorg & Welzijn, Natuur & Dier, Duurzaamheid, 

Techniek & ICT. De Trajectbegeleider inspireert en stimuleert de ontwikkeling 

van normen, waarden en (sociale) vaardigheden.  

 

MDT CREW biedt: 

 Een leuke, uitdagende pioniersfunctie voor 16-30 uur per week voor de duur 

van 2 jaar; 

 Een goed salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 

persoonlijk IKB in te zetten als extra inkomen of vrije tijd (CAO Sociaal Werk, 

schaal 8); 

 Vrijheid en flexibiliteit in het verder vormgeven van de functie; 

 Enthousiaste collega’s en samenwerkingspartners; 

 Ondersteuning binnen het project van de projectleiding en bij de organisatie 

van de directeur. 

 

Enthousiast geworden? 

Dan ontvangen we graag jouw sollicitatiebrief en CV voor 4 januari 2022 via 

info@mdtcrew.nl. Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op 

met Nick Braakman via bovenstaand e-mailadres.  


