Inter-Focus is op zoek naar een:

Herstelcoach (ZZP/-of loondienst)
Wie zijn wij?
Inter-Focus heeft zich gespecialiseerd in interculturele communicatie & advies, herstelondersteuning
en het re-integreren naar werk van Nederlanders met een andere culturele achtergrond. Dit houdt in
het begeleiden, ondersteunen en het bemiddelen van mensen, die buiten het arbeidsproces staan en
terug willen keren op de arbeidsmarkt. Wij verlenen onze diensten aan verzekeraars, arbodiensten,
belangenbehartigers en werkgevers.

Herstel coaching
Een bijzonder onderdeel binnen de letselschade en re-integratie. De herstelcoach heeft als taak om
cliënten na het herstel of tijdens ziekte weer in beweging te krijgen. We werken vanuit de visie dat
de client door ‘bewustwording’ zelf het beste weet wat goed is voor hem of haar.
Onze rol is om met een realistische blik samen met de cliënt te kijken wat haalbaar is in sociaalmaatschappelijke context als op werkgebied. Dit houdt uiteraard ook in kijken en denken in
mogelijkheden in plaats van belemmeringen om de client zoveel mogelijk uit de ‘slachtofferrol’ te
halen.
Alhoewel de cliënt de regie heeft over zijn traject nemen wij hier een sturende, coachende en
faciliterende rol aan om het traject in goede banen te kunnen leiden. We zetten ons volledig in om
de client weer in zijn of haar kracht te brengen.
Werklocaties: Rotterdam, Arnhem, Utrecht en/ of Amsterdam.

Functieomschrijving
Als Herstelcoach ondersteun je cliënten in het proces naar zelfredzaamheid. Je werkt samen met de
cliënt en zijn netwerk aan het realiseren van zijn persoonlijk ontwikkeldoelen. Je bent onderdeel van
een (zelf organiserend) team, maar hebt daarbinnen je eigen verantwoordelijkheid en
bevoegdheden. Je werkt samen wanneer nodig en stemt op eigen inzicht zaken met elkaar af. Jullie
sparren over complexe casuïstiek, een proces waarbij ieder zijn eigen, waardevolle rol heeft. Je denkt
op teamniveau mee over de kwaliteit van de zorg. Je geeft constructieve feedback en ontvangt deze
ook graag. Je bent goed in staat jouw kennis over te brengen op collega’s. Daarnaast lever je een
bijdrage aan beleidsontwikkeling.

Dit ben jij
Je bent authentiek. Inter-Focus vinden we het belangrijk dat je jezelf bent en iets eigens laat zien in
je begeleiding. Ook geloof jij altijd in de herstelkracht van de cliënt. Hoe dan ook. Jouw authenticiteit
en dit onvoorwaardelijke vertrouwen maken jou onderscheidend. Verder heb je oprechte interesse
in je cliënten. Je hebt kennis van en respect voor verschillende culturen en levensbeschouwingen.
Je handelt methodisch en planmatig en weet je ook raad in crisissituaties. Interventies zet je efficiënt
en effectief in. Je kunt onderbouwen waarom je bepaalde keuzes maakt. Je werkt zelfstandig,
gestructureerd en bent flexibel, stelt je proactief op en hebt een creatieve mindset. Je voelt
verantwoordelijkheid voor meer dan alleen je eigen werk.
Om goed aan te kunnen sluiten bij de veranderingen in de praktijk, wil je altijd blijven groeien. Je
vindt het dan ook vanzelfsprekend om te reflecteren. Zelf, met de cliënt en met het team. Op basis
hiervan stel je je werkwijze bij wanneer nodig. Je bent analytisch en blijft altijd kritisch op het
professioneel handelen vanuit de waarden van Interfocus.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•

Een hbo-opleiding met relevant vervolg in de vorm van opleiding of ervaring;
Werkervaring binnen letseladvies;
Je bent in staan om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
Jij kunt goed motiveren en begeleiden;
Jij staat stevig in je schoenen;
Zelfreflectie is jouw tweede natuur;

•

Je geeft graag input in het team en werkproces en kan deze ook goed ontvangen.

Persoonlijkheidsprofiel
•
•
•
•
•

Uitgesproken maar tegelijk inlevend en analytisch sterk.
Open, Eerlijk en Nieuwsgierig.
Oplossings- en servicegericht.
In staat zijn met tegengestelde belangen om te gaan zonder in te leveren aan integriteit en
Betrouwbaarheid.

Arbeidsvoorwaarden
ZZP-constructie of loondienst.
Bent u geïnteresseerd in deze functie en/ of heeft u vragen, neemt u dan contact op met de
Mvr. N. Sener via het telefoonnummer 088 – 808 78 94
Uw sollicitatie voorzien van een Curriculum Vitae en een motivatie, ontvangen we graag per e-mail:
info@inter-focus.nl

