Vacature vrijwillig medewerker matching budgetcoach
Wil jij je inzetten voor een goede match tussen budgetcoach en cliënt?
Kun je, aan de hand van de vraag van de cliënt, de juiste budgetcoach uitkiezen?
Dan is deze vrijwilligersfunctie bij het IMW misschien iets voor jou!
De functie
Je krijgt een aanvraag van een hulpverlener voor een budgetcoach. Je leest hem en bekijkt welke
budgetcoaches in de woonomgeving van de cliënt beschikbaar zijn en wie het beste bij deze cliënt en de
gevraagde ondersteuning past.
Je bespreekt de aanvraag met de budgetcoach. Is deze inzetbaar, dan regel je een kennismakingsgesprek
tussen hulpverlener, budgetcoach en eventueel de cliënt.
Eventueel ben je als ‘matcher’ bij het gesprek aanwezig. In dat geval maak jij een samenwerkingsverslag.
Wat doe je?
o Je bekijkt de aanvragen die binnenkomen;
o Je hebt overzicht over de inzetbaarheid van de budgetcoaches;
o Je maakt een koppeling tussen cliënt en budgetcoach;
o Indien nodig vraag je de hulpverlener om de situatie van de cliënt toe te lichten;
o Je bent betrokken en toch in staat de situatie zakelijk te bekijken;
o Indien nodig zorg je voor een kennismaking tussen hulpverlener, budgetcoach en cliënt;
o Je legt de gegevens van de koppeling vast in het registratiesysteem;
o Je houdt de coördinator op de hoogte van de match, de begin- en vermoedelijke einddatum van de
samenwerking;
o Je neemt eens per zes weken deel aan het teamoverleg. Daar wissel je ervaringen uit met collega’s.
Daarnaast ben je beschikbaar voor coaching en scholing.
Wij vragen
o Je kunt iemand op zijn gemak stellen, je toont respect voor de ander en kunt je inleven;
o Je bent vaardig in Outlook, Excel en Word op basisniveau;
o Je kunt je je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk;
o Je bent doortastend en doelgericht;
o Je gaat zorgvuldig en integer om met vertrouwelijke informatie;
o Per week ben je 4 tot 8 uur beschikbaar, op wisselende tijden en op wisselende locaties in Breda.
Wij bieden je
o Een dynamische werkomgeving waarin je de kans krijgt om je kennis en talenten te ontwikkelen;
o Een basisopleiding voor vrijwilligers bij het IMW;
o Ondersteuning door een beroepskracht;
o Een onkostenvergoeding.
Interesse?
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ellen van Engelen, coördinator vrijwilligers(beleid),
telefoonnummer 076 – 530 58 88 of stuur een e-mail naar evengelen@imwbreda.nl .
Wil je direct reageren op deze vacature? Stuur dan je motivatie en CV naar
vrijwilligmedewerkers@imwbreda.nl onder vermelding van ‘matching budgetcoach’.
Op imwbreda.nl lees je meer over de hulp- en dienstverlening van het IMW.

