
LFB is de belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. 
Wij komen op voor mensen met een verstandelijke beperking en maken hen sterker. 
We leiden mensen met een beperking op als ervaringsdeskundige en hebben oog voor
ieders talent.

Bij de LFB werken ervaringsdeskundigen en coaches samen. We maken gebruik van
elkaars kwaliteiten. We maken mensen sterker door het geven van begrijpelijke
informatie, workshops & trainingen en het organiseren van onderlinge ontmoetingen.
We vertegenwoordigen mensen met een verstandelijke beperking door mee te doen
aan werkgroepen, projecten en adviesraden. 

Scholing & Training
De LFB heeft een landelijke afdeling Scholing en Training. Binnen deze afdeling
worden trainingen en workshops ontwikkeld en aangeboden aan een brede groep
opdrachtgevers. Als team verzorgen we scholing- en trainingsactiviteiten aan zowel
interne als externe partijen. Al onze workshops en trainingen worden gegeven door
ervaringsdeskundige(n) trainers en een (coach) trainer. 

Voor de afdeling Scholing en Training zijn wij op korte termijn op zoek naar een: 

Trainer  
Schaal 9 van de CAO Sociaal Werk

32 uur per week  

Wat vragen wij van jou?
Om succesvol te kunnen zijn in deze functie beschik je over aantoonbaar HBO werk-
denkniveau en heb je ervaring en affiniteit in het samenwerken met mensen met een
verstandelijke beperking. Je hebt ervaring met het ontwikkelen en aanbieden van
workshops en trainingen en beschikt over de nodige kennis en creativiteit om deze op
een didactisch onderbouwde wijze, en vooral op een creatieve en inspirerende manier
vorm te geven en aan te bieden. 
Je bent ondernemend, creatief en vernieuwend. En niet te vergeten; je staat stevig in
je schoenen en hebt het vermogen om mensen tot nieuwe inzichten te brengen over
eigen gedrag en functioneren. 

Vacature



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 € 2.884,- en € 4.252,-
bruto per maand (schaal 9 CAO Sociaal Werk) gebaseerd op een 36-urige
werkweek 
een goed arbeidsvoorwaardenpakket.  

Je doet je werk gelukkig niet alleen. Je werkt in een inspirerend team en altijd samen
met ervaringsdeskundige trainers. Vanuit een gelijkwaardige positie ontwikkelen en
verzorgen jullie intern en externe workshops en trainingen. Ieder vanuit zijn eigen
talent. Je beschikt over een juiste houding waarbij je oog hebt voor talenten van de
ander. Vanuit een coachende rol ben je in staat om anderen optimaal tot hun recht te
laten komen. Tenslotte kun jij je mondeling en schriftelijk helder uitdrukken.

Je bent een visitekaartje voor onze organisatie en hebt uitstekende
netwerkvaardigheden voor het verwerven van opdrachten. Je bent in staat om
opdrachtgevers, cursisten en collega’s te enthousiasmeren en inspireren. 
Tenslotte kun jij je mondeling en schriftelijk helder uitdrukken.

We zoeken niet naar iemand met een 9 tot 5 mentaliteit. We kunnen op je rekenen en
bent beschikbaar als het nodig is. De LFB verzorgt workshops en trainingen door het
hele land. Je woont in de omgeving Utrecht en beschikt over een eigen auto om af te
reizen naar trainingslocaties. Bij de LFB is het heel belangrijk dat je een goed gevoel
voor humor hebt en beschikt over relativeringsvermogen.  

Wat bieden wij jou?

Interesse? Laat van je horen!
Sluit deze vacature goed aan op jouw ervaring, opleiding en ambities? 
Mail dan je cv en een brief (maximaal 1 A4 in toegankelijke taal), of in plaats van een
brief een kort filmpje waarin je je motivatie aangeeft, vóór 8 maart 2021 naar: 
Joost Blommendaal, manager LFB, email: j.blommendaal@lfb.nu. 
Houd er rekening mee dat we de sollicitatiegesprekken voeren op 
15 maart (1ste ronde) en 24 maart (2de ronde).  

Vragen?
Voor vragen over de functie-inhoud en de procedure kun je contact opnemen met
Ineke Wolters, coördinator Scholing & Training, i.wolters@lfb.nu, 06 –11 87 90 27.

http://lfb.nu/
http://lfb.nu/

