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Word vrijwilliger bij Afdeling Communicatie LFB 

Wil jij ervaring opdoen op het gebied van begrijpelijke communicatie? Én werken 

met mensen met een licht verstandelijke beperking? Dan hebben we de perfecte 
vrijwilligerswerkplek 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. Op dit moment zoeken we een coach voor de afdeling Communicatie 
in Utrecht.  

Wat ga je doen?  

Op de afdeling communicatie werken 4 medewerkers. Ze zijn erg enthousiast en 
gedreven in hun werk. Je coacht de medewerkers bij hun werkzaamheden. Dat 

kan op heel verschillende manieren: de een wil meer leren over social media en 
fotografie, de ander heeft jouw hulp juist nodig bij het maken van de on- en 
offline nieuwsbrief. Daarnaast houd je je bezig met het (her)schrijven van 

teksten en je houdt de website up-to-date.  

Wat zoeken wij?  
Voor deze vrijwilligersfunctie zoeken we iemand die 18 jaar of ouder is en elke 

vrijdag beschikbaar is. 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. Natuurlijk heb je ook een passie voor communicatie en 
vind je het leuk om je kennis over te dragen.  

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. Daardoor groeit hun zelfvertrouwen. Voor jou zijn er mogelijkheden 

je verder te ontwikkelen op het gebied van communicatie, coaching en werken 
met mensen met een lichte verstandelijke beperking. Reiskosten en andere 
onkosten krijg je vergoed.  

Interesse?  
Neem voor meer informatie of kennismaken contact op met Monique Niezen, 
coach afdeling communicatie: m.niezen@lfb.nu / 06 44 77 64 15.  


