
 
 

VACATURE 
 

 
Vereniging LFB is de landelijke belangenorganisatie van, vóór en dóór 

mensen met een verstandelijke beperking. De vereniging is in 1995 

opgericht door mensen met een verstandelijke beperking zelf, met het 

doel om hun stem te laten horen en elkaar te versterken.  

De LFB heeft nu, bijna 25 jaar later, een landelijk bureau, een afdeling scholing en training en 

verschillende STERKplaatsen verspreid over het land waar medewerkers met een verstandelijke 

beperking met ondersteuning van een coach, dagelijks actief zijn met versterking en 

vertegenwoordig van mensen met een verstandelijke beperking. 

 

Onze collega’s met een beperking leren vooral door te doen; ze gaan als ervaringsdeskundige aan 

de slag en voeren verschillende activiteiten uit, zoals het organiseren van (thema)bijeenkomsten, 

het deelnemen aan beleidsoverleggen en het maken van toegankelijke nieuwsberichten op onze 

website en social media. De coach ondersteunt hen bij de uitvoering van deze werkzaamheden en 

zorgt dat alle medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

 

Voor het landelijk bureau van de LFB in Utrecht zijn wij op zoek naar een: 

 

Coach (senior) 

Voor 24 uur per week (67,7%) 

 

JOUW UITDAGING 

De coach ondersteunt de collega’s met een beperking bij de uitvoering van hun dagelijkse 

werkzaamheden en hun leerproces. De coach heeft een initiërende en coördinerende rol bij de 

(landelijke) belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding ten behoeve van mensen met een 

verstandelijke beperking. Als coach zorg je ervoor dat de ervaringsdeskundigen van het landelijk 

bureau goed voorbereid aan de juiste tafels zitten om de belangen van onze achterban te 

behartigen. Je bent de spin in het web van alle activiteiten van het landelijk bureau en zorgt er, in 

samenwerking met onze collega’s, voor dat landelijke activiteiten voor onze achterban en 

deelname aan projecten goed en gedegen worden uitgevoerd.  

 

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU? 

Om succesvol te kunnen zijn in deze functie beschik je minimaal over een afgeronde hbo-opleiding 

en ervaring met beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging vanuit een landelijke organisatie. 

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, 

ontwikkelingsmogelijkheden en ruimte voor eigen initiatief;  

- een salaris (afhankelijk van opleiding en ervaring) tussen € 2.793,- en € 4.118,- bruto per maand 

(schaal 9 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 21 oktober 2019 naar Joost Blommendaal, manager LFB,  

mail: j.blommendaal@lfb.nu.  

Houd er rekening mee dat we de sollicitatiegesprekken voeren op maandag 28 oktober 

aanstaande.  

 

VRAGEN? 

Voor vragen over de functie-inhoud en de procedure kun je contact opnemen met Joost 

Blommendaal, via telefoonnummer: 06 – 11534731.  
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