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VACATURE WERKCOACH 
 
Werkbedrijf Lelystad is namens de gemeente Lelystad de uitvoeringsorganisatie voor de 
Participatiewet. Wij zijn op zoek naar een bevlogen werkcoach, die op professionele wijze 
Lelystadse werkzoekenden kan begeleiden en coachen bij het vinden en behouden van 
betaald werk. 
 

 

WERKCOACH (m/v) 
 32 -36 uur per week  

 Standplaats Lelystad 
 

Wie ben jij? 
  
Als werkcoach beheer je je eigen caseload met cliënten,  bestaande uit 
bijstandsgerechtigden en werkzoekenden. Door jouw passende coaching en bemiddeling 
zorg je voor de juiste ‘match naar werk’! Een professionele houding met affiniteit voor ‘de 
doelgroep’ is daarbij erg belangrijk. 
 
Je stimuleert, motiveert en adviseert cliënten om (weer) te participeren op de arbeidsmarkt 
en je gaat daarbij uit van kansen en niet van belemmeringen. Daarnaast breng je de 
persoonlijke situatie en (verborgen) kwaliteiten van je cliënten in kaart.  
Je onderzoekt de mogelijkheden voor een betaalde baan, leer-werktraject of vrijwilligerswerk. 
Hiervoor onderhoud je contact met werkgevers, opleidingsinstituten en samenwerkende 
partners voor werkervaringsplekken. Dit doe je zelf of met hulp van onze accountmanagers.  
Verder informeer je je cliënten over de rechten en plichten en handelt daarbij vanuit de 
Participatiewet. 
 
Je bent in staat om: 
 

 cliënten te activeren, kracht te geven en te overtuigen en besef je dat elke cliënt 
anders is en een andere aanpak vraagt 

 (multi-) problematiek in te kunnen schatten en daarop te anticiperen 

 accuraat en administratief processen te rapporteren en te registreren  

 zelfstandig te werken en bent daarbij doel- en resultaatgericht 

 te netwerken, in commerciële zin 
 

In teamverband ben je: 
 

 communicatief vaardig en transparant 

 creatief in het aandragen van initiatieven aan overleggen om onze dienstverlening te 
optimaliseren 

 bereid om je collega’s een stap verder te helpen  
 
Je houdt van afwisseling in je werkzaamheden en kan snel schakelen. Zo zit je het ene 
moment bij een werkgever in gesprek over de mogelijkheden om te gaan samenwerken en 



november 2021 / AME  

het andere moment ben je in gesprek met een cliënt om het beste in zichzelf naar boven te 
laten halen. De doelgroep waarmee je werkt maakt jouw werkdag elke dag weer anders.  
Met hun diversiteit aan achtergronden en karakters ben jij in staat om iedere keer weer het 
gesprek aan te gaan en het uiteindelijke doel (uitstroom naar werk) te behalen. Je bent een 
spin in het web voor cliënten, werkgevers en collega’s.  
 
Wat verwachten wij van jou? 

 Hbo-diploma of op aantoonbaar HBO denk- en werkniveau en hebt daarnaast 
werkervaring binnen het sociaal domein 

 Aantoonbare coaching vaardigheden  

 Kennis en inzicht in de arbeidsmarkt (vraag- en aanbodzijde) 

 Goede kennis van sociale wet- en regelgeving en sociale systemen 

 Basiskennis m.b.t. (medische) beperkingen in relatie tot werk 

 Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar en je bent in bezit van een auto 
 

Wat kun je van ons verwachten? 
 

 Een afwisselende baan 
 Een enthousiast en veelzijdig team, met volop ruimte voor eigen initiatief 
 Een informele en prettige werkomgeving met een goede mix van werken, ontdekken 

en ontmoeten 
 Arbeidsvoorwaarden conform CAO sociaal werk  

 
Belangstelling? 
 
Voor meer informatie kun je terecht bij Ronald Revenberg, manager, op telefoonnummer  
06-55732818 of via rre@werkbedrijflelystad.nl 
 
Je kunt je motivatie en CV sturen naar: vacatures@werkbedrijflelystad.nl 
 
Werkbedrijf Lelystad BV 
Vaartweg 67 
8243 PD Lelystad 
www.werkbedrijflelystad.nl  
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