
 

 

 

SBW zoekt voor Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor  

sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de  

gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, twee 

MEDEWERKERSCOACHES 
Voor een project voor de duur van maximaal twee jaar zoeken wij per direct twee 
medewerkerscoaches. De medewerkerscoaches zijn verantwoordelijk voor het coachen en 
begeleiden van medewerkers bij de verschillende afdelingen met als doel mensen te begeleiden in 
hun ontwikkeling naar een werkplek die zo regulier mogelijk is. Belangrijk daarbij is aandacht voor de 
diverse leefgebieden, lichamelijke en psychische gezondheid, relaties, wonen, financiën en zingeving. 
De coaches treden op als verwijzer naar eventuele specialisten. Van de coaches verwachten wij een 
grote mate van zelfstandigheid en pro-activiteit om dit project tot een succes te maken. Het betreft 
tijdelijke banen voor 24 uur per week. De coaches rapporteert aan de teamleider Re-integratie & 
Participatie. 
 
 

> WIJ VRAGEN: 

De medewerkerscoaches die wij zoeken: 

 hebben hbo werk- en denkniveau; 

 hebben kennis van de sociale kaart en sociale wet- en regelgeving; 

 hebben kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de doelgroep; 

 zijn klantgericht en heeft een dienstverlenende instelling; 

 hebben goede sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van 
medewerkers; 

 hebben inlevingsvermogen en ervaring in coachend begeleiden; 

 hebben analytisch vermogen voor het vertalen van de behoeften naar een activiteit 

 zijn stressbestendig en flexibel; 

 zijn communicatief vaardig met een proactieve houding; 

 zijn teamspelers. 
 
 
>WIJ BIEDEN: 

 Een tijdelijke baan voor 24 uur per week beginnend met een contract voor de  
duur van zes maanden.  

 Salarisschaal 9 (ambtelijk, aanloopschaal 8), mede afhankelijk van opleiding en ervaring. 

 Een modern pakket aan arbeidsvoorwaarden (denk aan koop- en verkoop van verlof, 
fietsenplan, opleidingsfaciliteiten, Individueel Keuze Budget). 

 

  



 

 

> MEER WETEN OF SOLLICITEREN? 
 

Wil je meer weten over Baanbrekers?  
Kijk dan op www.baanbrekers.org.  
 
Wil je meer weten over deze functie?  
Bel of mail dan naar Said Majiti, teamleider Re-integratie & Participatie, 06 39 04 70 63. 
 
Wil je solliciteren?  
Mail je brief en CV voor 13 december a.s. naar sollicitatie@sbw-waalwijk.nl.  
Vermeld het vacaturenummer: 19-37. 

 

Deze vacature vragen wij tegelijkertijd intern en extern uit.  

Bij gelijke geschiktheid geven wij de voorkeur aan een interne kandidaat. 

Een selectie-assessment kan deel uitmaken van de procedure. 
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