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Bij ons werken

We doen belangrijk werk
We bieden specialistische behandeling 
en begeleiding aan mensen met een 
lichte verstandelijke beperking en vaak 
ook onbegrepen en risicovol gedrag. 
De kwaliteit van onze dienstverlening is 
hoog, om onze cliënten zoveel mogelijk 
ontwikkeling en perspectief te bieden. 
De cliënt staat voor ons centraal.

We werken prettig samen
Openheid en respect staat bij 
ons hoog in het vaandel. In de 
samenwerking tussen de verschillende 
afdelingen en disciplines leren we met 
en van elkaar. De betrokkenheid en het 
enthousiasme van onze medewerkers 
zorgt voor een informele werksfeer.

We leren en ontwikkelen
Onze medewerkers hebben de 
mogelijkheid om zelf de regie te nemen 
voor hun ontwikkel- en leerproces. Er 
zijn volop ontwikkelingsmogelijkheden.
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‘Trajectum bevestigt mij dat ik 
de juiste keuze heb gemaakt, 

door iets te doen wat ik 
ook écht leuk vind!’

Leerwerkplekken

Voor wie?
We bieden leerwerkplekken aan 
voor studenten van:
• MBO-4 (MMZ)
• HBO (SPH, MWD en Social Work)

Welke voorwaarden?
Je komt in aanmerking als:
• je minimale leeftijd past bij de leerwerkplek;
• je opleidingsrichting past bij de doelgroep;
• je met eigen vervoer kunt komen  

(nodig bij sommige locaties).
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Bas Wevers
Leerling begeleider / De Iep

De cliënten begeleid ik met de 
dagelijkse gang van zaken. Dit doen we 
met een duidelijke structuur in de vorm 
van een dagprogramma. Belangrijk is 
dat we deze structuur en duidelijkheid 
ook uitstralen naar de cliënten. Ik heb 
regelmatig te maken met cliënten die 
“in de war” zijn. Deze cliënten kunnen 
verbaal of fysiek agressief worden. Dan 
ga ik op zoek naar de onderliggende 
vraag en samen met collega’s vinden 
we vaak de juiste weg. Het is heel 
dynamisch en iedere dag is anders. Dit 
komt omdat we veel wisseling hebben 

van cliënten. Ik vind het interessant 
om steeds weer te ontdekken wat de 
problematiek van de cliënt is en welke 
begeleidingsstijl daar bij past. Ik kom 
uit het bedrijfsleven en heb een flinke 
switch gemaakt toen ik met de studie 
Social Work begon. Dit was natuurlijk 
wel even spannend, hoe kon ik – met 
vaste lasten – me toch omscholen? 
Ik kan nu werken en leren, dat is top. 
Trajectum bevestigt mij dat ik de juiste 
keuze heb gemaakt, door iets te doen 
wat ik ook écht leuk vind!
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‘Er is ruimte om met elkaar 
te praten, van elkaar te leren.  
Ik leer mezelf steeds beter 
kennen, mooi is dat!’ 

Jamiro Martien
Begeleider / De Lugte

Bij Trajectum werken is werken in een 
organisatie met veel beweging en 
veranderingen. We zijn altijd op zoek 
naar de beste zorg voor de client. 
Hierdoor krijgen we vaak te maken met 
veranderingen op de werkvloer. Het is 
heel leerzaam, iedere dag weer. Ik leer 
veel over verschillende stoornissen en 
behandelingen daarvan. In ons team 
zijn we goed op elkaar ingespeeld. We 
werken prettig samen. Er is een warme 
sfeer en veel ruimte voor ontwikkeling 
en overleg. 

Ik moest in het begin wel wennen 
aan de directheid van sommige 
cliënten. Daarvoor moet je wel stevig 
in je schoenen staan. Soms krijg je 
te maken met agressie en dat zorgt 
voor spannende momenten. Maar 
er is ruimte om daar met elkaar over 
te praten. Ik leer mezelf steeds beter 
kennen, mooi is dat!  
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Stage

Voor wie?
We bieden stageplaatsen aan voor studenten van:
• MBO-4
• HBO
• WO

Welke voorwaarden?
Je komt in aanmerking als:
• je minimaal 19 jaar bent;
• je beschikbaar bent voor minimaal 20 weken voor  

minimaal 16 uur per week;
• je met eigen vervoer kunt komen (nodig bij  

sommige locaties).

‘Geen enkele dag is hetzelfde. 
Je weet nooit wat de werkdag 
gaat brengen. Dit maakt dat ik 

elke dag weer, met plezier 
naar mijn werk ga!’
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Romy Kranendijk
Stagiaire / Assistent begeleider Groot Hungerink

Werken bij Trajectum biedt een hele 
interessante uitdaging vanwege 
de verschillende problematieken 
en vraagstukken van onze cliënten. 
Je werkt op het snijvlak van de 
Verstandelijk Gehandicaptenzorg, 
de GGZ en Justitie, dus je moet wel 
van veel markten thuis zijn en stevig 
in je schoenen staan. Het kan soms 
best zwaar zijn, omdat cliënten erg 
direct kunnen zijn en verbaal en/of 
fysiek agressief gedrag te vertonen. 
Daarom vraagt het wel engelengeduld 
waar het gaat om resultaat. Maar het 
resultaat geeft dan ook des te meer 

voldoening. Ik leer veel van en met mijn 
team. De betrokkenheid van en naar 
elkaar is groot, zo is er ruimte om alles 
met elkaar te reflecteren en eventueel 
de begeleidingsstijl bij te schaven. 

De uitdaging maakt het werken bij 
Trajectum dé werkplek voor mij, zo is 
geen enkele dag hetzelfde en weet je 
nooit wat de werkdag gaat brengen. 
Dit maakt dat ik elke dag weer, met 
plezier naar mijn werk ga! 
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Afstuderen

Voor wie?
Je kunt bij ons afstuderen. Wij hebben 
die mogelijkheid voor studenten van:
• HBO (bacholor/master)
• WO (master)

Welke onderzoeksvraag?
Meestal formuleren wij onderzoeksvragen. 
Je vindt onze actuele onderzoeksvragen 
op www.trajectum.nl Je kunt ook zelf een 
onderzoeksvraag indienen.

Hoe indienen?
Je kunt je onderzoeksvoorstel indienen 
via het format onderzoeksvoorstel op 
www.trajectum.nl/werken-bij.

Hoe beoordeeld?
Onze praktijkcoördinatoren beoordelen je 
voorstel. Gaat het om een zorggebonden 
onderzoek waarbij je cliëntgegevens 
gaat gebruiken? Dan beoordeelt ook 
onze  onderzoekscommissie je voorstel. 

De beoordelingscriteria voor  
zorggebonden onderzoek zijn:
• Is het onderzoek relevant voor  

Trajectum?
• Is het onderzoek wetenschappelijk  

en methodisch degelijk?
• Is het onderzoek juridisch en ethisch 

verantwoord (denk aan de privacy  
en de belasting van de cliënten)?

• Is het onderzoek voor Trajectum uit-
voerbaar (denk aan de belasting van 
het personeel en de tijdsinvestering)?

De wettelijke kaders die belangrijk zijn  
bij zorggebonden onderzoek binnen 
Trajectum vind je  op 
www.trajectum.nl/werken-bij.

Vergoeding?
We hebben geen stagevergoeding voor 
afstudeerders. Reiskostenvergoeding is 
wel mogelijk. Verder vergoeden we een 
Verklaring omtrent gedrag (VOG). Een 
VOG is verplicht als je komt afstuderen.

 



Jeffrey Klopman
Trainer / Agogisch werkbegeleider Groot Hungerink

Ik ben grotendeels in de Winkel te 
vinden, hier begeleid ik elf cliënten 
met erg veel plezier. Daarnaast ben ik 
agressie- en conflicthanteringstrainer. 
Ik geef nieuwe en bestaande 
medewerkers handvatten over 
hoe om te gaan met agressie. Op 
woensdagavond bied ik individuele 
sportactiviteiten aan. Met fitness 
bereiken wij zowel lichamelijke als 
psychische doelen. Denk hierbij aan 
“nee” kunnen zeggen en aangeven 
waar de grens nou echt ligt. Daarnaast 
ben ik organisator van de SOOS. In de 
SOOS vinden activiteiten plaats waar 
de cliënten behoefte aan hebben, 
van een PlayStation op groot scherm 
tot ‘Levend vier op een rij’. Trajectum 
is een fijne organisatie die ideeën van 
medewerkers werkelijkheid maakt. Zo 

was de SOOS mijn idee en dat is een 
groot succes geworden! 

Mijn werk? Het is precies zoals ik altijd 
hoopte. Ik heb een prachtig beroep en 
werk met een boeiende doelgroep en 
leuke collega’s. Het is heel waardevol 
om samen met de cliënt doelen te 
formuleren en te bereiken. Het is echt 
mensenwerk. 

Ja, cliënten worden boos, maar dat 
worden wij toch ook? Luisteren naar 
de cliënt en achterhalen waar de 
boosheid of frustratie vandaan komt is 
ook een onderdeel van mijn werk. We 
geven de cliënt ruimte om te vertellen, 
en aan te geven wat dwars zit. De 
manier waarop de boosheid wordt 
geuit? Daarover kunnen we praten.
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Meer weten? 
Voor informatie kun je mailen naar: opleiding@trajectum.info. 

Of bellen naar: 
Robert Nieveen, Praktijkcoördinator (Noord) 
0561 - 42 22 65 of 06 - 83 66 59 34 

Hannie Timmermans, Praktijkcoördinator (Oost)
0575 - 57 61 61 of 06 - 12 90 91 95 

Jolanda Beekman, Praktijkcoördinator (Oost) 
0575 - 57 61 52 of 06 - 52 01 44 13 

Hoe solliciteren?
Kijk bij onze vacatures of er een stageplaats beschikbaar is.  
De vacatures vind je op www.trajectum.nl/werken-bij.

Meer weten?


