
Vacature Stagiaire HBO Social Work 

De LFB is een vereniging door en voor mensen met een verstandelijke beperking. Binnen een STERKplaats wil de LFB  

mensen opleiden tot ervaringsdeskundigen. Een ervaringsdeskundige is iemand die zijn of haar beperking heeft  

geaccepteerd en weet wat zijn of haar talenten zijn. Deze talenten heeft hij of zij ontwikkeld om in te kunnen zetten  

op het werk en in de samenleving. In Friesland heeft de LFB een STERKplaats in Wolvega en in Leeuwarden. 

Methode ‘STERK’ 

Binnen een STERK plaats worden mensen met een  

beperking opgeleid door middel van de methode ‘STERK’.   

Deze methode bestaat uit 7 verschillende onderwerpen. Deze zijn: 

1. Wie ben ik? 

2. Oog voor een ander. 

3. Je ervaringen inzetten. 

4. Werken en samenwerken. 

5. Eigen regie. 

6. Meedoen thuis, op je werk en in de samenleving. 

7. Werk in uitvoering  

(welke bijdrage kan een ervaringsdeskundige leveren?) 

Door deze methodiek kunnen mensen met een beperking in 3 jaar  

groeien van leerwerkstudent tot ervaringsdeskundige. 

Interesse? 

Voor meer informatie kan jij altijd contact met ons opnemen.  

Contact LFB Leeuwarden Contact LFB Wolvega 
  

Tel: 058 265 5231 Tel: 0561 610 010  
Mobiel: 06 18 27 79 99 Mobiel: 06 10 18 60 55 
Email:  f.dijkstra@lfb.nu Email: r.oomen@lfb.nu 
Adres: Wilaarderburen 1  Adres: Willem Lodewijkstraat 68 
Plaats: Leeuwarden Plaats: Wolvega  

Stage lopen bij LFB 

Coachen 

Als stagiaire leer jij het verschil tussen begeleiden en coachen. Hierbij leer jij 

hoe je op een gelijkwaardige manier iemand in zijn eigen kracht kan zetten. 

Het coachen wordt zowel in groepsverband als individueel gedaan. 

Coördineren  

Naast het coachen krijg jij ook coördinerende taken. Bij het coördineren stuur 

jij andere studenten aan, houd jij groepsprocessen in de gaten en kijk je 

kritisch naar de coaching. 

Innoveren 

LFB is een organisatie die continu vernieuwend probeert te zijn. Als stagiaire 

kijk jij kritisch naar de organisatie en kijk jij waar kansen en mogelijkheden 

liggen. Naast het signaleren ben jij ook bezig met het ontwikkelen van deze 

nieuwe kansen en mogelijkheden.  

Projecten 

Naast het opleidingstraject ‘STERK’ doet de LFB verschillende projecten om de 

positie van mensen met een verstandelijke beperking op het werk en in de 

samenleving te versterken. Zo organiseren wij thema-avonden, politieke 

debatten, prokkel bijeenkomsten, dialogen, voorlichtingen, VN Workshops, 

trainingen etc. Als stagiaire kan jij de coördinatie nemen over 1 of meerdere 

projecten. 
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