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(SENIOR) CONSULTANT LEERLINGEN- EN 

JEUGDWETVERVOER 
 

Wie zijn wij: 

Wij zijn dé specialist op het gebied van kleinschalig doelgroepenvervoer. Van strategisch 

advies tot ons eigen klantcontactcentrum, we ontzorgen bij vervoersvraagstukken en 

stellen de reiziger hierbij centraal. 

 

Leerlingen die naar speciaal onderwijs gaan, ouderen die naar een dagbesteding gaan of 

iemand met een beperking die de kapper bezoekt. Velen van hen gaan met aangepast 

vervoer. Om diverse gemeenten en zorginstellingen in het land te ontzorgen zijn wij de 

spil tussen deze opdrachtgevers, de uitvoerende bedrijven en de reizigers.  

 

Wij zijn op zoek naar een (Senior) consultant leerlingen- en jeugdwetvervoer voor 24-40 

uur per week. 

 

Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en weet van aanpakken. Voor deze functie zijn ervaring, 

zelfstandig werken en verantwoordelijkheidsgevoel een vereiste. 

 

Wat ga je doen? 

Als (senior) consultant leerlingen- en jeugdwetvervoer ben je werkzaam voor 

verschillende gemeenten in Nederland om ondersteuning te bieden bij het leerlingen- en 

jeugdwetvervoer. Als ervaren consultant weet je precies welke werkzaamheden 

uitgevoerd dienen te worden. Je baan is uitdagend en afwisselend. Belangrijke 

werkzaamheden zijn het correct verwerken en beoordelen van aanvragen leerlingen- en 

jeugdwetvervoer. Je verzamelt alle gegevens die nodig zijn om deze aanvragen te 

beoordelen. De aanvragen toets je aan de geldende verordening. Je stelt beschikkingen 

op, formuleert afwijzingsbrieven en behandelt bezwaarschriften. Je bent op de hoogte 

van de relevante actuele wet-, en regelgeving. Zo kent de nieuwe verordening 

leerlingenvervoer voor jou geen geheimen. Je stimuleert het zelfstandig (leren) reizen.  

 

Binnen Trafficon zijn meerdere mensen belast met voornoemde werkzaamheden. Met 

name de bulkperiode, voorafgaand aan ieder schooljaar vergt voorbereiding. Hierbij is 

het van belang om samen te werken om gezamenlijk de uit te voeren werkzaamheden te 

klaren. Als ervaren medewerker stuur jij de mensen aan die hiermee belast zijn. Je 

bewaakt de voortgang van de aanvragen. 

 

Naast deze werkzaamheden ondersteun je gedurende het schooljaar ons KCC door het 

behandelen en verwerken van verschillende mutaties. Je bent het aanspreekpunt voor 

ouders/verzorgers, scholen, vervoerders en andere betrokken partijen. Ook beoordeel je 

klachtafhandelingen van de verschillende betrokken partijen. 

Bij dit functieprofiel verwachten wij o.a: 

- Minimaal een afgeronde relevante HBO-opleiding (bijvoorbeeld HBO Rechten); 

- Je hebt ervaring met het afhandelen van bezwaarschriften; 

- Je hebt al enige jaren ervaring met beoordelen en beschikken van aanvragen 

leerlingen- en jeugdwetvervoer;  
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- Je bent bekend met het functioneren van een gemeentelijke organisatie of 

samenwerkingsverbanden hiervan; 

- Je kunt snel en goed schakelen tussen uitvoering en beleid; 

- Je bent besluitvaardig, zelfstandig, stressbestendig, flexibel en hebt bestuurlijke 

sensitiviteit ontwikkeld. Ook neem je je verantwoordelijkheid en ben je een 

teamplayer; 

- Je bent sterk in het onderhouden van relaties met stakeholders. Denk hierbij aan 

scholen, consumentenplatforms/reizigersvertegenwoordigers, instellingen en 

vervoerders; 

- Je bent integer en verantwoordingsvol en je kunt je goed aanpassen aan 

verschillende omstandigheden; 

- Naast een training on the job ben je bereid om je door te ontwikkelen door 

cursussen, trainingen en/of opleidingen te volgen. 

Wij bieden: 

- Een functie voor 24-40 uur per week; 

- Prima primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden; 

- Een dynamisch werkveld; 

- Fijne collega’s; 

- Thuiswerkfaciliteiten waaronder laptop en telefoon.  

Voor deze vacature zijn we op zoek naar een ervaren kandidaat die zelfstandig kan 

beoordelen en beschikken en een kleiner team kan aansturen. 

 

Wil je meer weten over Trafficon, wie we zijn en wat we allemaal doen, kijk dan snel op 

onze site www.trafficon.nl 

 

Herken jij jezelf in dit profiel en heb je zin om binnen een dynamisch bedrijf aan de slag 

te gaan? Neem dan contact op met Fabiënne Zandvoort, 06-34144165 of stuur een mail 

met cv naar F.Zandvoort@trafficon.nl 

 

http://www.trafficon.nl/
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