Welzijn Lansingerland is een relatief kleine en flexibele welzijnsorganisatie. Zij speelt snel in op wensen en
behoeften van cliënten en op de ontwikkelingen in de samenleving. Met de lokale inbedding koerst Welzijn
Lansingerland erop dat nieuwe vragen en ontwikkelingen steeds vroeger worden gesignaleerd. Wij geloven
erin dat zwaardere zorg kan worden voorkomen als er wordt geïnvesteerd in preventie. Onze locaties
vormen de uitvalsbasis voor het bewerkstelligen van meer sociale cohesie in de wijk. Voor Welzijn
Lansingerland is het van belang dat deze ambitie en inspiratie door de hele organisatie worden ervaren.
Flexibel, ter zake kundig en breed inzetbaar personeel en betrokken gemotiveerde vrijwilligers zijn daar een
belangrijk middel toe. Welzijn Lansingerland biedt professionals en vrijwilligers de ruimte om met grote
zelfstandigheid taken uit te voeren.
Onze huidige collega bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd; daarom zijn wij op zoek naar een:

Dagbestedingscoach (20 p.w.)
Gastvrij - Zelfstandig - Teamspeler
Wat ga je doen?
• Je begeleidt de deelnemers van de dagbesteding, luistert goed naar individuele behoeften en zoekt
gezamenlijk naar de best passende invulling van het dagprogramma.
• Je bereidt activiteiten voor en zorgt ervoor dat je ook goed weet wat er op de locatie wordt
georganiseerd.
• Je draagt bij aan de bekendheid van de dagbesteding.
• Je signaleert ontwikkelingen bij de deelnemers en anticipeert daarop.
• Je hebt contact met de mantelzorger(s) van de deelnemers.
• Je stelt je open voor netwerken die in de wijk bestaan of kunnen ontstaan en waar je vanuit jouw
locatie op kunt aanhaken.
• Wij bieden dagbesteding aan op meerdere locaties. Jouw basisstandplaats is in Bleiswijk, maar je
vervangt ook, bij afwezigheid van jouw collega’s, in Berkel en Rodenrijs.
Onze nieuwe collega brengt het volgende mee:
• Je hebt een passende opleiding op MBO 4 niveau, denk aan SPW 4.
• Je kunt goed samenwerken met de vrijwilligers die activiteiten ondersteunen, met de
ouderenadviseurs en de collega’s van het activiteitenbureau.
• Om het programma aan te laten sluiten bij de wensen van de deelnemers moet de
Dagbestedingscoach kunnen inventariseren waar behoefte aan is, kunnen plannen en organiseren.
• Je bent gastvrij; hospitality staat bij jou hoog in het vaandel.
• Je hebt ervaring in het werken met ouderen.
• Een positieve en coachende instelling, inspelend op mogelijkheden in mensen.
• Je beschikt over administratieve vaardigheden voor een juiste vastlegging van gegevens.
• Je kunt goed zelfstandig werken.

Welzijn Lansingerland: http://www.welzijnlansingerland.nl of op Twitter (@WelzijnLL).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

Ons aanbod:
Werken bij Welzijn Lansingerland is leuk. Je komt in een team met betrokken collega’s die samen werken
aan een mooi Lansingerland. De functie van dagbestedingscoach is ingeschaald in schaal 6 (maximaal
€ 3.279,- bij fulltime dienstverband) van de CAO Sociaal Werk, en de salariëring is afhankelijk van jouw
opleiding en ervaring. Vooralsnog starten we met jaarcontract.

Interesse?
Ben je benieuwd naar één van onze vacatures, neem dan contact op met Tamara Bruinsma, officemanager.
Zij is bereikbaar op (06) 868 000 17 of per mail tamara.bruinsma@swsl.nl.
Je motivatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk 20 januari op het hierboven genoemde e-mailadres.

Welzijn Lansingerland: http://www.welzijnlansingerland.nl of op Twitter (@WelzijnLL).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!

