
VACATURE

De LFB is een landelijke organisatie vóór en dóór mensen met een verstandelijke beperking. 
De LFB geeft mensen met een verstandelijke beperking de kans om hun stem te laten horen 
en hun talenten te ontplooien. Verspreid over het hele land zijn er 11 locaties  waar mensen 
met een verstandelijke beperking (ervaringsdeskundigen in opleiding) werken en leren.  
Zij worden daarbij ondersteund door coaches. Voor onze STERKplaats in Nijmegen zijn wij op 
zoek naar een: 

Coach (invalkracht) 
schaal 7 van CAO Sociaal Werk 

Functieomschrijving 
Als coach ondersteun je de ervaringsdeskundigen (in opleiding) bij de uitvoering van hun 
dagelijkse werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit het organiseren van 
themabijeenkomsten, het verzorgen van presentaties en het maken van nieuwsbrieven.  
Je hebt daarbij bijzondere aandacht voor het leerproces van de ervaringsdeskundigen en de 
ontwikkeling van hun talenten.  

De STERKplaats Nijmegen is gevestigd op de Hogeschool Arnhem Nijmegen aan de 
Kapittelweg 33 in Nijmegen. Wij zijn verbonden aan o.a. de opleidingen Social Work en 
Pedagogiek en werken samen in gastlessen en opdrachten waarbij de insteek altijd is dat 
studenten van en met elkaar leren.  

Meer informatie hierover vind je op onze website: 
https://lfb.nu/lfb-nijmegen/ 

Jouw profiel 
• Je bent flexibel en op afroep beschikbaar.

• Je beschikt over minimaal een relevante MBO opleiding.

• Je hebt affiniteit met mensen met een verstandelijke beperking.

• Je hebt een coachende houding.

• Je bent collegiaal en geduldig.

• Je hebt kennis van maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor mensen
met een verstandelijke beperking.

• Je beschikt over goede communicatieve eigenschappen: het is voor jou geen punt om
ingewikkelde zaken begrijpelijk te maken.

• Je hebt een proactieve en ondernemende houding .

• Je hebt doorzettingsvermogen.

• Je kunt goed zelfstandig werken.

• Je bent zorgvuldig en nauwkeurig.



De coach werkt op invalbasis op basis van uitleen of komt in dienst bij de LFB en wordt 
ingezet op kantoor in Nijmegen. 

Graag ontvangen wij, voor 1 december 2021, je motivatie met CV t.a.v. Marjolijn van 
Batenburg, m.vanbatenburg@lfb.nu

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Marjolijn van 
Batenburg, Coach, m.vanbatenburg@lfb.nu, telefoonnummer 06-48363355 
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