
VACATURE

De LFB is de landelijke organisatie dóór en vóór 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 12 locaties waar mensen 
met een verstandelijke beperking (ervaringsdeskundigen in opleiding) werken en leren.  
Zij worden daarbij ondersteund door coaches. Voor onze STERKplaats in Utrecht 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 op de STERKplaats. Hierin wordt nauw samengewerkt met de 
Hogeschool Utrecht (HU), specifiek de opleiding Social Work. Deze werkzaamheden bestaan 
o.a. uit het organiseren van onderwijsactiviteiten, themabijeenkomsten, het maken van 
nieuwsbrieven & het geven van trainingen/workshops. Je hebt daarbij bijzondere aandacht 
voor het leerproces van de ervaringsdeskundigen en de ontwikkeling van hun talenten. Voor 
meer informatie over het werken op de STERKplaats zie ook: https://lfb.nu/sterk-in-

onderwijs/

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 vindt het belangrijk om te werken vanuit gelijkwaardigheid.

 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.
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Wat bieden we 

 De mogelijkheid om mee te werken aan de belangenbehartiging van mensen met een 
verstandelijke beperking. 

 De mogelijkheid om bij te dragen aan de ontwikkeling van (zorg)professionals in 
opleiding. 

 Werken binnen een dynamische onderwijsomgeving (HU). 

 Een grote variatie aan werkzaamheden. 

 Ruime financiële compensatie. 

 En natuurlijk werken bij de mooiste organisatie van Nederland! 
 
De coach werkt op invalbasis op basis van uitleen of komt in dienst bij de LFB en wordt 
ingezet op de STERKplaats Utrecht maar kan ook worden gevraagd voor inzet op andere 
locaties in de regio NoordWest.  
Graag ontvangen wij je motivatie met CV t.a.v. Sebastiaan Fokke, s.fokke@lfb.nu 

 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Sebastiaan Fokke, 
Coördinerend Coach regio NoordWest LFB, s.fokke@lfb.nu / mob: 06-18685988 
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