Stichting Lumen Holland Rijnland is een onafhankelijke, regionale cliëntenorganisatie die zich in de
gemeenten van Holland Rijnland inzet voor mensen die te kampen hebben (gehad) met psychische
aandoeningen, psychosociale problemen en/of verslavingsproblematiek.
Word jij onze nieuwe collega? We zijn op zoek naar een:

Preventiecoach voor 16 uur in de regio Duin- en Bollenstreek
(in eerste instantie tot 31 december 2022; mogelijkheid tot verlenging)
De Preventiecoach is een nieuwe functie met de belangrijke taak om kwartier te maken binnen
algemene voorzieningen en sociale activiteiten met als doel het maatschappelijke herstel en de
arbeidsparticipatie van kwetsbare mensen met psychische problematiek te vergroten. Het gaat
hierbij om het wegnemen van (zelf)stigmatisering en het bevorderen van een sociaal veilig klimaat
binnen maatschappelijke organisaties.
Enerzijds vervult de preventiecoach de rol van onafhankelijke ervaringsdeskundige cliëntondersteuner en biedt daarin individuen ondersteuning. Anderzijds is de preventiecoach een kwartiermaker en heeft hij/zij contact met medewerkers, vrijwilligers binnen algemene voorzieningen om
mogelijkheden te creëren voor mensen om mee te doen met bestaande ontmoetingsactiviteiten,
vrijwilligersfuncties of anderszins.
Jouw taken:
• Mensen ondersteunen om vanuit hun eigen situatie/ervaring, kansen en mogelijkheden een
stap verder te komen in maatschappelijke participatie;
• Het contact leggen met organisaties en het in beweging brengen van de organisaties om bij te
dragen aan bovenstaande doelen;
• In samenwerking met netwerkpartners organiseren van kennisbijeenkomsten gericht op realistische beeldvorming rond mensen met psychische aandoeningen en maatschappelijke problemen;
• Nauwe samenwerking met de coördinerend medewerker arbeidsparticipatie bij Lumen;
• Mensen actief ondersteunen in vrijwilligersfuncties en werkervaringsfuncties;
• Hierin samenwerken met het gehele netwerk in het werkveld van zorg en toeleiding naar participatie.
Gevraagde kwaliteiten:
• Resultaatgericht en zelfstandig werken;
• Je legt makkelijk contacten en weet mensen te inspireren en te overtuigen;
• Je kan mensen op een gelijkwaardige manier individueel en groepsgewijs ondersteunen vanuit
zeer kwetsbare situaties naar geloof en vertrouwen in duurzame deelname aan de samenleving;
• Je kan samenwerken met de verschillende beroepsgroepen die alle werken in het sociaal domein;

Wij bieden je:
• Een zelfstandige functie binnen een groeiende onafhankelijke organisatie in een interessant
werkgebied met grote eigen verantwoordelijkheid;
• Salarisindeling op basis van CAO Sociaal Werk - salarisindicatie schaal 7/8;
• Interne en externe scholing en samenwerking binnen een leuk en gedreven team.
Stuur je cv en motivatie naar mvanbiezen@lumen-hollandrijnland.nl
Meer informatie over de inhoud van de functie is te verkrijgen bij Monique van
Biezen tel.: 06- 538 317 54
Solliciteren is mogelijk t/m 20 maart
De gesprekken worden gepland op vrijdag 1 april

