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Wij zoeken Leefkrachtcoaches (v/m)     

Activiteiten 

De Leefkrachtcoach begeleidt het proces van verwerven van regie, energie en verinnerlijking van 

de deelnemer, met behulp van coaching, volgens de visie op verandering van gedrag van 

Herstelcirkel. Daarin staan plezier en beloning voorop. Verandering krijgt vorm op persoonlijk 

niveau, ondersteund door activiteiten in subgroepjes en de plenaire groepsdynamiek. 

De coach verzorgt tevens de groepsondersteuning en treedt daarin op als motivator en 

makelaar. Hij/zij benut en daagt daarbij de deelnemers uit om een eigen gezondheids-

bevorderende cultuur op te zetten en de infrastructuur in de wijk of dorp te benutten. Denk aan 

beweeg- en ontspanactiviteiten, eet- en kookgroepjes, horeca, buurtactiviteiten en netwerken. 

De Leefkrachtcoach werkt nauw samen met de regisseur(s) (een deelnemer), die activiteiten 

aanjaagt en de communicatie verzorgt. Hij/zij stelt met elke deelnemer een Veranderplan op, 

met doelen per drie maanden en werkvormen. De coach registreert de voortgang. De POH en/of 

huisarts zijn eindverantwoordelijk voor de diabeteszorg en blijven de diabeteswaarden van de 

deelnemers monitoren. 

Op termijn maakt de Leefkrachtcoach zichzelf overbodig, omdat de ondersteuning op het 

gebied van voeding, bewegen en ontspanning overgedragen worden aan de regisseur(s), de 

coöperatie en de wijkvoorzieningen. 

Profiel 
- hoger opgeleid (gezondheidswetenschappen, verpleegkunde, coaching) 
- kennis en ervaring in coachen 
- kennis van en ervaring met voeding, bewegen en ontspanning 
- zo mogelijk overzicht van wijkvoorzieningen 
- kennis van en/of ervaring met eerstelijns zorg 
- flexibel inzetbaar 

Taken 

Deelnemergerelateerd 
- coachen van deelnemers volgens Herstelcirkel-didactiek 
- begeleiding van groepsbijeenkomsten en overleg met regisseur(s) 
- inhoudelijke begeleiding van bijeenkomsten 
- contacten met huisarts/POH over voortgang 

Projectgerelateerd 
- deelname Klankbordgroep 
- rapportage resultaten deelnemers  
- verantwoording aan en overleg met Kwartiermaker  
 
Heb je interesse in deze functie?  
Mail dan je korte motivatie en cv naar welkom@herstelcirkel.nl 

281118


