
 
 

 

Stichting Lumen Holland Rijnland is een onafhankelijke, regionale cliëntenorganisatie die zich 

inzet voor mensen die te kampen  hebben (gehad) met psychische aandoeningen, psychosociale 

problemen en/of verslavingsproblematiek  in de gemeenten van Holland Rijnland.1 

Eén van de activiteiten van Lumen is het ondersteunen van mensen bij maatschappelijke 

participatie - van het voor het eerst naar een buurthuis gaan, tot  lerend vrijwilligerswerk tot 

een betaalde baan. 

Wij zijn op zoek naar mensen die graag met ons meewerken om deze ondersteuning te kunnen 

bieden.  Mensen die zelf ervaring hebben met psychische aandoeningen en na behandelingen in 

GGZ en/of verslavingszorg ervaren hebben hoe het is om weer te participeren in de 

maatschappij, maar ook mensen die (in het verleden) hebben gewerkt bv. als beroepskracht in 

zorg, welzijn of maatschappelijk werk of mensen die veel affiniteit hebben met het werk en zich 

graag willen ontwikkelen. 

 

Vrijwilligersfunctie: Participatiecoach 
 

• Mensen ondersteunen bij het formuleren van participatiedoelen; 

• Mensen ondersteunen in het ontdekken en benoemen van kwaliteiten en vaardigheden; 

• Mensen voorlichten over Wmo- en arbeidsvoorzieningen; 

• Mensen helpen met uitzoeken van een geschikte dagactiviteit, werkervaringsplek, 

arbeidsmatige dagbesteding, (lerend) vrijwilligerswerk, een stage, participatieplaats, 

garantiebaan, of regulier betaald werk. 

 

Wij vragen affiniteit met de doelgroep, interesse in de maatschappelijke zorg en een 

onafhankelijke manier van denken. Wij zoeken mensen uit de gehele regio Holland Rijnland. 

Deze cliëntondersteuning wordt op diverse locaties in de regio ingezet. 

Lumen biedt interne en externe scholing en samenwerking binnen een team van 

(ervaringsdeskundige) cliëntondersteuners. Regelmatig worden uitwisselingsbijeenkomsten 

met beroepskrachten en vrijwilligers in het gehele sociale domein georganiseerd.  

Zin om ook als participatiecoach aan het werk te gaan bij Lumen? Neem dan contact op  met 

Jeanine Speckman via jeaninespeckman@lumen-hollandrijnland.nl tel.: 06-169 443 34.  

 

 
1 Holland Rijnland bestaat uit de gemeenten Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, 
Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk, Katwijk, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem. 
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