Vacature Dagbestedingscoach
Met onze dienstverlening ondersteunen wij inwoners van Baarn om het beste uit zichzelf te halen en hun
welbevinden, geluk en zelfredzaamheid te vergroten. Binnen Welzijn Baarn krijgen en nemen medewerkers de ruimte
om binnen de geformuleerde visie en vanuit hun eigen professionaliteit en vakbekwaamheid naar eigen inzicht te
werken en ondernemend te zijn. De medewerkers hebben durf, lef, bedenken creatieve oplossingen en werken
transparant. Ze zijn aanspreekbaar op processen en resultaat en hechten waarde aan betrouwbaarheid (doen wat je
zegt en zeggen wat je doet). Welzijn Baarn houdt van directe lijnen met collega’s, vrijwilligers en andere organisaties
en helpen elkaar waar nodig. De dagbestedingscoach is in dienst van Welzijn Baarn en ressorteert hiërarchisch
onder de directeur. Je maakt onderdeel uit van een team met 15 betaalde medewerkers en een groot aantal
vrijwilligers.

Wij zoeken een ondernemende & innovatieve
dagbestedingscoach voor 12 tot 20 uur.
Taken:
• Het onderzoeken van stigma’s, mogelijkheden en doelgroepen;
• Versterken van een inloopfunctie met als doel een afname van geïndiceerde voorzieningen;
• Ondersteunen van verenigingen en organisaties en de aansluiting bij reguliere activiteiten mogelijk maken;
• Opbouwen en onderhouden van contacten en een netwerk;
• Samenwerken met gemeente, andere professionals, instanties en organisaties op lokaal niveau;
• Verricht bijhorende registratie en administratieve werkzaamheden.
Functie eisen:
• HBO werk- en denkniveau;
• Affiniteit hebben met sociale isolementsvragen, lichte geheugenproblemen en mensen met fysieke chronische
problemen;
• Projectmatige werkervaring;
• Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
• Kennis hebben van maatschappelijke ontwikkelingen rondom dagbesteding, Wmo, Wlz en Zvwt;
• In staat zijn om mensen te activeren en versterken;
• Een ster zijn in samenwerken en het verbinden van organisaties, partijen en doelgroepen;
• Goed zicht hebben op het totale keuzepalet van dagactiviteiten en de sociale kaart van Baarn.

Na een proefperiode, aanstelling voor een jaar en bij gebleken functioneren behoort een aanstelling voor onbepaalde tijd tot de
mogelijkheden. Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding, maximaal schaal 8 CAO Welzijn. Verklaring omtrent gedrag is
vereist.
Stuur je sollicitatie voor 1 oktober 2019 aan: sollicitaties@welzijnbaarn.nl. Voor meer informatie kun je terecht bij Christine Stiphout,
06-30239466. Ook staat er meer informatie over deze vacature op onze site www.welzijnbaarn.nl. De sollicitatiegesprekken vinden
plaats in week 41. In week 40 worden de geselecteerde kandidaten telefonisch of per mail benaderd en uitgenodigd voor het
sollicitatiegesprek.

