
LFB: door en voor mensen met verstandelijke beperking 

 

 

Word stagiaire bij LFB 

Wil jij ervaring opdoen op het gebied van coaching? Én werken met mensen met 

een licht verstandelijke beperking? Dan hebben we de perfecte stageplek voor 
jou! 

Bij de LFB werken mensen met een licht verstandelijke beperking; zij krijgen de 

kans om hun krachten en talenten te benutten. De steun van coaches is daarin 
onmisbaar.  

We zetten ons in voor versterking en vertegenwoordiging van onze achterban. 
We maken mensen sterker door het geven van begrijpelijke informatie, 

workshops & trainingen en het organiseren van onderlinge ontmoetingen. We 
vertegenwoordigen mensen met een verstandelijke beperking door mee te doen 

aan werkgroepen, projecten en adviesraden.  

Wat ga je doen?  
Bij LFB werken wij vanuit het vóór en dóór-principe. De LFB is er voor mensen 

met een verstandelijke beperking. Alle activiteiten die wij organiseren worden 
door mensen met een verstandelijke beperking georganiseerd, met behulp van 
coaches.  

Als stagiaire coach je de medewerkers bij hun werkzaamheden. Dat kan op heel 

verschillende manieren: de een wil meer leren over het schrijven van 
begrijpelijke informatie, de ander heeft jouw hulp juist nodig bij het organiseren 

van een bijeenkomst. Je werkt samen met de ervaringsdeskundigen en maakt 
gebruik van elkaars kwaliteiten. Daarnaast houd je je bezig met het maken van 

de nieuwsbrief en individuele coaching. 

Wat zoeken wij?  
We zijn altijd opzoek naar stagiaires voor één van onze locaties door het hele 
land. We zoeken iemand die 18 jaar of ouder is en een passende MBO of HBO 

opleiding volgt richting CMV, Social Work of begeleider gehandicaptenzorg etc. 
Daarnaast is het belangrijk dat je geduldig en enthousiast bent, en dat je op 

zoek wilt gaan naar de krachten en talenten van de ervaringsdeskundigen.  

Wat krijg je ervoor terug?  
Je levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze medewerkers. 
Met jouw hulp leren zij zelfstandiger te werken en kunnen ze hun talenten 

ontplooien. Voor jou zijn er mogelijkheden je verder te ontwikkelen op het 
gebied van coaching en werken met mensen met een lichte verstandelijke 

beperking. Reiskosten en andere onkosten krijg je vergoed.  

Interesse?  
Neem voor meer informatie contact op met Joost Blommendaal, manager LFB: 

j.blommendaal@lfb.nu / 06 11 53 47 31.  


