VACATURE
De LFB is de landelijke organisatie gericht op versterking en vertegenwoordiging van, vóór en dóór
mensen met een verstandelijke beperking. De LFB werkt vanuit zogenaamde ‘STERKplaatsen’
waar mensen met een (licht) verstandelijke beperking, soms gecombineerd met een lichamelijke
beperking, de opleiding STERK volgen en hun talenten kunnen ontwikkelen. 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 verzorgen van
presentaties en het maken een toegankelijke nieuwsbrieven. De coach ondersteunt hen bij de
uitvoering van deze werkzaamheden en zorgt dat alle medewerkers zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
Voor onze locatie in Goes zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

Coach (inval)
Schaal 7 van de CAO Sociaal Werk
STERKplaats LFB Goes is gevestigd bij Scalda Goes en nevenlocatie Wijkbedrijf Goes-Zuid.
De STERKstudenten volgen een 3-jarige STERK opleiding van LFB waarbij mensen met een
verstandelijke beperking zichzelf kunnen ontwikkelen tot ervaringsdeskundige.
Vanuit de STERKplaats worden de ervaringsdeskundigen in opleiding, de STERKstudenten,
betrokken en ingezet bij het onderwijs aan toekomstige zorgmedewerkers.
Dit vindt plaats in afstemming met de docenten van Scalda.
De STERKplaats is 4/5 dagen per week geopend.
Als inval coach ondersteun je de STERKstudenten én de ervaringsdeskundigen bij de uitvoering
van hun dagelijkse werkzaamheden en hun ontwikkelproces.
Profiel
• Relevante opleiding op minimaal MBO niveau
• Goede communicatieve eigenschappen
- eenvoudig taalgebruik
- moeilijke zaken begrijpelijk maken
• Heeft ervaring met het werken met (groepen) mensen met een (licht) verstandelijke
beperking
• Heeft goede contactuele eigenschappen, is proactief en ondernemend
• Heeft een flexibele instelling en is bereid om vanuit verschillende werkplekken te werken
• Kan goed zelfstandig werken
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van
projectplannen, adviezen en rapportages
• Zorgvuldig en nauwkeurig m.b.t. administratieve processen
• Dienstverlenende en klantgerichte instelling
• Werkt vanuit een coachende houding
• Heeft oog voor talenten van collega’s
• Is collegiaal, geduldig en heeft doorzettingsvermogen
• Woont in Goes of omgeving
Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief met CV uiterlijk 16 januari 2021 t.a.v. Joost Blommendaal.
U kunt uw brief en CV mailen naar: j.blommendaal@lfb.nu
Gesprekken vinden online plaats op dinsdag 26 januari 2021
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Lian Nuyten, Coördinerend
Coach LFB Regio Zuid Nederland per mail: l.nuyten@lfb.nu en vanaf 4 januari 2021: 06 45348748

