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Welzijnscoach Wijkplaats (vrijwilligersfunctie in teamverband) 
 

Als welzijnscoach help je mensen met het vinden van een passende dagbesteding, vrijwilligerswerk 
of activiteit. We zijn op zoek naar een Welzijnscoach met affiniteit met mensen met een psychische 
kwetsbaarheid.  

 

Op wekelijkse basis of in om de beurt ben je met 1 of 2 collega’s (uit het samenwerkingsverband de 
Wijkplaats) aanwezig bij een lunchbijeenkomst van de ADB. Bij de ADB volgen mensen met 
psychische klachten een 6 weeks programma. Tijdens deze wekelijkse bijeenkomst wordt er met 
elkaar gesproken over het aanbod en mogelijkheden van dagbesteding/vrijwilligerswerk en 
activiteiten in Haarlem en omgeving. Hier ga je met de deelnemers het gesprek aan wat ze zouden 
willen na de behandelperiode en onderzoek je kort de mogelijkheden en evt vervolgstappen. Indien 
gewenst kun je ook 1 of meerdere keren met een client mee naar een activiteit of vrijwilligerswerk 
om zo de drempel te verlagen om mee te doen of kennis te maken.  

 

Werkzaamheden:  

• Aanwezig bij de lunchbijeenkomst, waar je met collega’s informatie geeft over mogelijkheden 
op het gebied van vrijwilligerswerk, dagbesteding en activiteiten.  

• Aanbod matchen met vraag en behoefte persoon. 

• Evt vervolgafspraken maken en zorgen voor ‘warme overdracht’ indien gewenst.  

• In het kort bijhouden, registreren van de resultaten 

 

   We zoeken iemand 

- Met een motiverende persoonlijkheid en die kan luisteren. 

- Die affiniteit heeft met (tijdelijk) kwetsbare burgers, ervaringskennis is een pre maar geen 
vereiste.  

- Die bereid is een training tot welzijnscoach te volgen en deel te nemen aan intervisie 
bijeenkomsten. 

- Die bereid tot overleg met projectcoördinatoren en andere vrijwilligers. 

- 1 of meerdere dagdelen per week beschikbaar (in ieder geval dinsdagmiddag) 

 

Vaardigheden: 

- Sociaal vaardig 

- Communicatief sterk 

- Snel vertrouwen kunnen wekken 

- Goede vaardigheden aan telefoon en op computer 

- Kennis van sociale kaart van Haarlem, of dit willen leren 

- Minimaal MBO+ denk- en werkniveau 

- Ervaring in werken met mensen is pré 

 

Beschikbaarheid:  

- De bijeenkomsten bij de ADB zijn op dinsdagmiddag van 11.30 tot 12.30 uur in Schalkwijk 
(Zuiderpoort) 
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- Daarnaast beschikbaar voor trainingen (in overleg) 

- Beschikbaar om met deelnemers een keer extra af te spreken of mee te gaan naar een activiteit 
(in overleg) 

 

 

Scholing en begeleiding, overig 

- Training, deelname aan intervisie.  

- De wijkplaats bestaat uit een team professionals uit welzijn en ggz/psychiatrie, zij bieden 
ondersteuning en begeleiding.  

- Vergoeding van onkosten 

 

Heb je vragen of wil je meer informatie over deze functie, dan kun je contact opnemen met Karin 
Goudsmit (Herstelacademie, 06 10015544; k.goudsmit@ggzingeest.nl) of Marieke Heijne (Haarlem 
Effect, 023 5319030, mheijne@haarlemeffect.nl). 
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