SamenDoen is op zoek naar een welzijnscoach voor 32 uur per week.
Organisatie
SamenDoen is een ondernemende, verbindende en innovatieve Sociaal Werk organisatie in
VijfHeerenLanden. SamenDoen biedt ondersteuning op maat aan mensen met een
hulpvraag (cliënten), mantelzorgers, vrijwilligers, inwonersinitiatieven en mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, maatschappij en/of gezondheid .Dit met het doel dat inwoners
beter in staat zijn om voor zichzelf te zorgen, mee te doen, vitaal te zijn en een leven lang
te kunnen leren. Door het bieden van Sport en Cultuur op- en naschool zorgt SamenDoen
ervoor dat elk kind hiermee in aanraking komt. Dit met als doel dat kinderen in Leerdam
fysiek en mentaal fit zijn en zodoende zijn voorbereid op de toekomst. SamenDoen bestaat
uit een team van 25 bevlogen medewerkers onderverdeeld in een team Sociaal Werk,
team Sport & Cultuur en Bureauteam. Het bureauteam vormt het cement van de
organisatie.
Inhoud functie
De welzijnscoach ondersteunt inwoners op maat bij welzijnsvragen. Dat doet hij/zij integraal
en in samenwerking met de inwoners, zijn netwerk en collega’s van SamenDoen en
partners. De welzijnscoach richt zich op het versterken van eigen kracht en netwerk en op
een actieve deelname aan de samenleving. Zo nodig wijst hij/zij de weg naar regelingen
en voorzieningen. Wat we willen bereiken met welzijnscoaching is vooral dat een inwoner
beter voor zichzelf kan zorgen, meer veerkracht heeft om tegenslagen op te vangen,
beschikt over een steunend netwerk, actief is in de samenleving en door dit alle meer
kwaliteit van leven en zingeving ervaart. Welzijnscoaching draagt bij aan de-medicalisering
en -professionalisering.
Werkzaamheden
•

Actief de vraag ophalen voor welzijnscoaching bij (overbelaste) 1e lijns partners zoals
thuiszorg, WMO en huisartsen.

•

Welzijnscoaching op maat bieden, het voorliggende veld benutten en integraal
samenwerken met relevante spelers.

•

Duurzaam steunende netwerken bouwen rondom inwoners met hulpvragen.

•

Het inzetten en ondersteunen van vrijwilligers en werkzoekenden die willen
doorstromen naar de zorg, bij inwoners met een hulpvraag.

•

Inwoners - na hun coachingstraject - inzetten bij andere inwoners met een
hulpvraag.

•

Vraaggericht collectieve ondersteuning organiseren en bieden.

Functie-eisen en competenties
•

Is een netwerker, verbinder en netwerkbouwer.

•

Is pro actief en denkt in mogelijkheden zonder risico’s uit het oog te verliezen.

1

•

Is in staat het eigenaarschap bij de inwoner neer te leggen.

•

Heeft balans tussen nabijheid en afstand en tussen acteren en loslaten.

•

Kan goed samenwerken en communiceren met/schakelen tussen verschillende
doelgroepen zoals inwoners, informeel netwerk, collega’s, netwerkpartners en
gemeente.

•

Kan relativeren en heeft humor.

•

Heeft een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

•

Heeft relevante kennis, kunde en werkervaring op het gebied van welzijnscaoching.

•

Heeft een afgeronde HBO opleiding sociaal werk of iets vergelijkbaars.

Wat mag je van ons verwachten?
Je komt te werken in een bevlogen en sociaal team, waar ruimte is voor persoonlijke
ontwikkeling. Je salaris is marktconform, schaal 8 CAO welzijn & maatschappelijke
dienstverlening. De trede wordt bepaald aan de hand van jouw ervaring en competenties.
Solliciteren
Solliciteren kan door uiterlijk 6 januari 2021 jouw motivatie met cv te sturen naar Saskia
Smeenk, directeur SamenDoen, E ssmeenk@samendoen.expert. Voor meer informatie kun je
haar bellen op 06-51246866. De sollicitatiegesprekken zijn op woensdag 13 januari in de
middag.
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