
 
 

 

Vacature Vanhulley: Trajectbegeleider Tilburg - Goirle  

Motto: “If you think you're too small to have an impact, try going to bed with a 

mosquito in the room.’’ - Anita Roddick  

Geloof jij ook dat ieder mens een kans verdient om te groeien en te ontwikkelen, om mee te doen aan 

onze maatschappij? Weet jij mensen in hun kracht te zetten en te motiveren? En ben je bekend met 

het werken in een multiculturele omgeving? Dan nodigen wij jou uit om te solliciteren naar de functie 

van trajectbegeleider bij Vanhulley x Havep in Goirle/Tilburg.  

Over de locatie  

Sociale onderneming Vanhulley is in 2022 haar 10e levensjaar ingegaan. We zitten van oorsprong in 

Groningen waar we in september met onze 9e lichting starten met het leerwerktraject. Nu kriebelde 

het al langer om nog een 2e en eventueel zelfs 3e pand te gaan openen dit jaar. Nu is het zover en dat 

gaat gebeuren in het mooie Goirle. In Goirle zijn we in juni 2022 een atelier gestart in het bedrijfspand 

van Havep. Het atelier is tevens de werkplek voor vrouwen die een kleine of wat grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt hebben. Wij bieden hen een leerwerktraject van een jaar waarbij ze een opleiding volgen 

en 16 uur per week stage lopen (werkervaring opdoen) in het atelier. Tijdens dat jaar wordt er gewerkt 

aan zelfontwikkeling, werknemersvaardigheden en sollicitatievaardigheden.  

Wat ga je doen als trajectbegeleider?  

Als trajectbegeleider ben je verantwoordelijk voor het opstellen van en jet regie houden over de 

begeleidingsplannen voor de deelnemers van het traject. Jij ondersteunt hen tijdens het traject waar 

nodig. Je zorgt voor de juiste begeleiding, rust en structuur zodat de deelnemers zonder al te veel 

zorgen aan het traject deel kunnen nemen. Dat geeft hen de ruimte om te werken aan een betere 

toekomst. Of dat nou een vervolgopleiding is, een betaalde/onbetaalde baan of vrijwilligerswerk. Je 

zet alles op alles om mensen sterker en vaardiger te maken.  

• Je onderhoudt netwerkcontacten om te zorgen dat er voldoende bekendheid is en er tijdig 

aanmeldingen komen (werving).  

• Coacht actief op het ontwikkelen van werknemersvaardigheden.  

• Helpt de vrouwen met het vormgeven van hun toekomstplannen en de stappen die zij 

daarin moeten zetten.  

• Werft werkgevers voor netwerkbijeenkomsten, (meeloop) stages etc. 

• Heeft een goed beeld van de mogelijkheden en beperkingen van de vrouwen en is in staat 

om tot een goede match te komen.  

• Heeft voldoende kennis over het onderwijs om vrouwen die een wens hebben om door te 

studeren te ondersteunen.  

• Houd goed contact met de docenten en andere contacten van de opleiding van de 

deelnemers en signaleert problemen vroegtijdig zodat er bijles kan komen.  

• Houd goed contact met belangrijke betrokkenen van deelnemers over de voortgang en 

verdere begeleiding van de vrouwen en rapporteert wanneer nodig.  

• Adviseert staf, stagiaires en vrijwilligers over de vrouwen en medieert wanneer er sprake is 

van miscommunicatie of een conflict. 

 
  



 
 

Dit ben jij   

Jij bent enthousiast en ondernemend, met een hart voor de doelgroep. Ook ben je een moreel 

kompas. Je bent in staat om de belangen van verschillende partijen te behartigen, je staat stevig in 

je schoenen en kunt “out of the box” denken. Een uitdaging ga jij niet uit de weg; jij denkt in 

oplossingen en krijgt daar energie van. Jij legt gemakkelijk contacten, onderhoudt deze moeiteloos 

en houdt van een uitdaging.  

Verder:  

• Beschik je over een relevant hbo-diploma, bijvoorbeeld Social Work of een 

vergelijkbare opleiding;  

• Ben jij beschikbaar voor 24 uur per week; 

• Beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;  

• Heb je ervaring met en/of kennis van de doelgroep (mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt);  

• Kennis van werken met een cliëntvolgsysteem is een pré;  

• Kennis van de sociale kaart in Tilburg en omliggende gemeentes;  

• Interesse in combinatie van sociaal en duurzaam ondernemen;  

• Beschikbaarheid tot eigen vervoer zou handig uitkomen.  

Belangstelling? Solliciteer uiterlijk 3 juli! De eerste gesprekken willen we plannen op 5, 6 en 7 juli. 

Jouw korte motivatie en CV ontvangen we graag uiterlijk 3 juli a.s. via 013@vanhulley.nl onder 

vermelding van vacature 013. Mocht je vragen hebben? Bel Carolien - 0613040486 Hopelijk tot 

snel! 


