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VACATURE 

Vanaf 1 februari 2020 komt er op ROC van Twente in Hengelo een LFB STERKplaats.  

Op deze STERKplaats volgen zes mensen met een verstandelijke beperking de opleiding tot 

ervaringsdeskundige, genaamd STERK. STERKplaats Twente in Hengelo is opgezet vanuit 

een samenwerkingsverband van de volgende organisaties:   

STERK 

STERK is een 3-jarige opleiding van LFB waarbij mensen met een verstandelijke beperking zichzelf 

kunnen ontwikkelen tot ervaringsdeskundige. Als ervaringsdeskundige leren zij hun eigen talenten 

ontdekken en leren zij hoe ze andere mensen met een beperking kunnen versterken en 

vertegenwoordigen. 

Vanuit de STERKplaats worden de ervaringsdeskundigen in opleiding - zogenaamde 

STERKstudenten -, betrokken en ingezet bij het onderwijs aan toekomstige zorgmedewerkers.  

Dit vindt plaats in afstemming met de docenten van ROC van Twente en Saxion.  

Voor de nieuw op te zetten STERKplaats Twente zijn wij op zoek naar: 

Coaches STERKplaats Twente 
2 coaches, beiden voor 16 uur per week 

 Schaal 8 van de CAO Sociaal Werk 

Als coach van de STERKplaats kom je in dienst of word je gedetacheerd bij de LFB (www.lfb.nu).  

Je bent onderdeel van de landelijke LFB werkorganisatie en hebt periodiek contact en overleg met 

coaches van de andere STERKplaatsen in Nederland.  

De STERKplaats Twente is gevestigd op ROC van Twente in Hengelo. Dit is de standplaats van 

waaruit de activiteiten worden uitgevoerd. STERKplaats Twente is vier dagen per week geopend. 

We zoeken daarom twee coaches voor 16 uur per week. 

JOUW UITDAGING 

De coach ondersteunt de STERKstudenten bij de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden en 

hun ontwikkelproces. Ook begeleid je stagiaires en studenten van ROC Twente en Saxion.  

De coach heeft een initiërende en coördinerende rol bij het doorlopen van de STERKopleiding en 

de samenwerking met de verschillende projectpartners.  

Als coach zorg je ervoor dat de STERKstudenten zich kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen 

ontdekken. Je bent pro-actief en de spin in het web van alle activiteiten van de STERKplaats. 

http://www.lfb.nu/
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WAT VRAGEN WIJ VAN JOU? 

Om succesvol te kunnen zijn in deze functie beschik je over aantoonbaar HBO werk-denkniveau en 

je hebt ervaring en affiniteit in het samenwerken met mensen met een verstandelijke beperking.  

Het is wenselijk dat je in staat bent om je weg te vinden binnen het onderwijs. Ook heb je een 

talent voor organiseren, nieuwe ideeën tot uitvoering brengen en ben je in staat met en voor de 

STERKplaats een stevige positie te creëren op de ROC van Twente en in de regio. 

Je hebt kennis van het werkveld van de LFB en kent de organisaties die relevant zijn voor mensen 

met een verstandelijke beperking. Je beschikt over een juiste houding waarbij je oog hebt voor 

talenten van de ander en vanuit een coachende rol in staat bent om anderen optimaal tot hun 

recht te laten komen. Tenslotte ben je in staat je mondeling en schriftelijk helder uit te drukken, in 

eenvoudige taal en sta je je ‘mannetje’ als trainer of gespreksleider.  

WAT BIEDEN WIJ JOU? 

Als onze nieuwe collega krijg je: 

 een bijzondere groep energieke en fijne collega’s bij de leukste organisatie van Nederland;

 een afwisselende en zelfstandige functie met eigen verantwoordelijkheden en

ontwikkelingsmogelijkheden;

 een salaris (afhankelijk van opleiding en ervaring) tussen € 2.627,- en € 3.742,- bruto per

maand (schaal 8 CAO Sociaal Werk) gebaseerd op een 36-urige werkweek;

 een goed arbeidsvoorwaardenpakket.

INTERESSE? LAAT VAN JE HOREN! 

Sluit deze vacature goed aan op jouw ervaring, opleiding en ambities?  

Mail dan je cv en motivatiebrief voor 18 november 2019 naar Hélène Hooft, projectleider STERK in 

onderwijs, email: h.hooft@lfb.nu.  

Houd er rekening mee dat we de sollicitatiegesprekken voeren op 25 november (1ste ronde) en 26 

november (2de ronde) 2019. 

VRAGEN? 

Voor vragen over de functie-inhoud en de procedure kun je contact opnemen met Hélène Hooft, 

via telefoonnummer: 06 – 36074597. 

mailto:h.hooft@lfb.nu

