
WE ARE HIRING

click!

TRAJECT COÖRDINATOR FORENSISCHE ZORG
(PT/FT )

Heb jij als ambulant begeleider ervaring met het werken met forensische cliënten én 
zou je daarin verder willen groeien? Dan ben jij binnenkort misschien wel onderdeel 

van ons team van Traject coördinatoren binnen de Forensische zorg!



TRAJECT COÖRDINATOR FORENSISCHE ZORG (PT/FT)
WIE ZIJN WIJ?

E25 zorg en welzijn is een groeiende organisatie binnen het sociaal domein. Door middel van multifocale zorg richten we 
ons op preventie, begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en (jong) volwassenen. Werkvelden zijn onder andere 
jeugdwet, WMO, Forensische zorg en GGZ. E25 zorg en welzijn bestaat uit de teams: E25 coach, E25 buurtsport, E25 
jongerenwerk, Theaterschool Koperen Kees, E25 muziekmeesters en de Centrale Ondersteuning. Jouw nieuwe werkplek 
bevindt zich in Den Haag, bij het team Forensische zorg dat onderdeel is van E25 coach. Binnen dit team zijn naast de drie 
traject coördinatoren ook twee teamleiders, budgetcoaches, jobcoaches, gedragswetenschappers en Forensische coaches 
werkzaam. 

WAT GA JE DOEN?

Als traject coördinator geef je samen met de Forensische coach het traject van de cliënt vorm. Je bent de schakel tussen de 
reclassering en de coaches en je houdt te allen tijde zicht op het verloop van het traject.
De volgende taken staan op je to do list:

• Je stelt samen met de coach en de cliënt begeleidingsdoelen op
• Je organiseert en onderhoud contact met de reclasseerders die betrokken zijn bij de trajecten van je cliënten
• Je speelt een rol in het inzetten van arrangementen in ieder traject
• Je begeleidt, stuurt, coacht, controleert, evalueert en coördineert het traject van de cliënt. Indien nodig stel je in 
 overleg met de coach en cliënt het traject bij. 
• Signaleren en analyseren van ontwikkelingen, knelpunten en kansen in de dagelijkse werkpraktijk. Je rapporteert   
 hierover naar het bestuur en je teamleiders. 
• Je maakt deel uit van een hechte groep collega’s met wie je regelmatig spart en overlegt over je werkzaamheden in   
 een snel veranderend werkveld. 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?

Bij E25 staat het belang van de cliënt voorop. Deze visie is jou op het lijf geschreven. Je bent in staat om op een 
gelijkwaardige manier te communiceren met cliënten (18+) met een justitiële titel en die daarnaast vaak kampen met 
psychische of verslavingsproblematiek. Vertrouwen en betrokkenheid zijn daarbij voor jou vanzelfsprekend. Verder ben 
je positief, resultaatgericht en proactief en weet je mensen gemakkelijk met elkaar te verbinden. Ieder traject begeleid je 
op een passende manier waarbij individueel maatwerk centraal staat. Indien nodig schakel je andere disciplines in, zowel 
binnen als buiten de organisatie. Het is belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en beschikt over goede communicatieve 
vaardigheden. Daarnaast ben je in het bezit van uitstekende coachende vaardigheden waarmee je collegae weet te 
stimuleren om het beste uit zichzelf te halen en ze te motiveren om zelf verantwoordelijkheid te nemen. 

Verder beschik je over:
• Een afgeronde hbo-opleiding in de richting Social Work, CMV, SPH of MWD. 
• Ervaring met ambulante begeleiding van Forensische cliënten is een pré. 
• Kennis van en inzicht in de doelgroep, het politieke speelveld en het sociale domein.
• Basiskennis van de doelgroepen LVB/VG en bijkomende psychische stoornissen. 
• Een rijbewijs en een auto.

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

Je komt te werken in een enthousiast en betrokken team. Binnen de organisatie heerst een prettige werksfeer en een 
open, informele cultuur. Ook hebben we persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel staan. De organisatie is volop in 
ontwikkeling en je krijgt de kans om daarin mee te groeien. De functie van Trajectcoördinator is gewaardeerd in schaal 9 
van CAO Sociaal werk (max. €4.358 p/m). Daarnaast krijg je een eindejaarsuitkering, vakantiegeld, reiskostenvergoeding, 
bereikbaarheidsvergoeding en mogelijkheden tot (bij) scholing. 

MEER INFORMATIE?

Ben jij die enthousiaste verbinder met passie voor de Forensische zorg? Dan komen we graag met je in contact. Je kunt je 
CV en motivatiebrief (vereist) mailen naar sollicitaties@e25.nl. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het navragen van 
referenties zijn onderdeel van de selectieprocedure. 


	formulier verzenden: 


