
 
 

 

Weten. Kunnen. Doen. 

 

Voor de opdracht Ondersteuning Financiële Zelfredzaamheid in Rotterdam zijn wij 

per direct op zoek naar 

 

Mbo-praktijkcoaches 

24 tot 36 uur per week 

 

Gers met Geld 

Gers met Geld ondersteunt Rotterdammers op weg naar financiële zelfredzaamheid. Onze 

ondersteuning is gericht op het verbeteren van kennis, vaardigheden en gedrag. Onze 

aanpak richt zich op: weten (heb je de benodigde kennis), kunnen (kun je in actie 

komen) en doen (doe je ook echt wat nodig is). Voorwaarden voor een duurzaam 

resultaat. Ons programma (productenmix) en onze aanpak (methodisch) zijn daarop 

afgestemd. We hebben oog voor specifieke doelgroepen, zoals jongeren, Rotterdammers 

met een licht verstandelijke beperking of beperkte taalvaardigheid. We werken aan een 

optimale eigen leerroute en bouwen met onze aanpak aan een helpende gemeenschap 

die nodig is om de bereikte financiële zelfredzaamheid te borgen. 

Gers met Geld is actief aan de achterkant van de financiële keten (2e lijn). Aanmeldingen 

verlopen via de gemeentelijke loketten die in Rotterdam betrokken zijn bij 

schulddienstverlening. 

 

Gers met Geld werkt vanuit de principes: 

 Stress-sensitief: van doen op korte termijn, naar doordacht handelen op lange 

termijn.  

 In en met de eigen omgeving: leren doe je dichtbij huis. 

 Krachtgericht en deelnemers volgen hun eigen leerlijn 

 Integraal in de keten: we realiseren duurzame oplossingen.  

 

Jouw rol is belangrijk 

Jij vergroot de veerkracht van Rotterdammers en biedt perspectief. Jouw dagelijkse 

werkzaamheden bestaan uit trainen en begeleiden van deelnemers op hun weg naar 

financiële zelfredzaamheid. Je verzorgt groepsgerichte programma’s en werkt daarbij 

samen met stagiaires, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Het opbouwen en 

onderhouden van een netwerk in de wijken is ook onderdeel van jouw functie. Je werkt 

vanuit verschillende locaties. 

 

Jij als mbo-praktijkcoach 

Je beweegt mee met de dynamiek van het werkveld. Mensen geven jou energie en jij 

geeft kleine successen een podium. Vanuit jouw wendbaarheid en nieuwsgierigheid geef 

jij mede vorm aan deze nieuwe aanpak en zet je passende interventies in. 

Verder vragen wij: 

 Een relevante mbo-opleiding in de richting van Sociaal Werk, SCW/SMD of 

soortgelijk. 

 Dat je kunt omgaan met onverwachte situaties en snel kunt schakelen met de 

juiste partners. 

 Een ondernemende houding en overtuigingskracht, juist in groepsverband. 

 Een coachende stijl, gericht op eigenaarschap en creëert ruimte om te leren. 

 Dat je registratiesystemen bijhoudt. 

 Een frisse blik op mogelijkheden bij knelpunten. 



Als jij naast gedegen vakkennis ook specifieke deskundigheid meeneemt op het terrein 

van taalbevordering (lesbevoegdheid NT2), schulddienstverlening, of 

gedragsbeïnvloeding bij jongeren en/of mensen met een licht verstandelijke beperking, is 

dat een pre.  

 

Jij verdient het 

We waarderen je inzet en jou als persoon. Onze collega’s zijn aanjagers en verbinders. Je 

krijgt volop de ruimte om jezelf te ontwikkelen en verder met ons mee (en door) te 

groeien. Ook bieden wij: 

 Betekenisvol werk; voldoening aan het einde van jouw werkdag. 

 Een salaris volgens cao Sociaal Werk. 

 Flexibele werktijden. 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een fietsplan, collectieve 

ziektekosten verzekering, een collectief verzekeringsplan voor medewerkers 

(verkeer, woon, recreatie en rechtsbijstand) en een SWKGroepPas met 

aantrekkelijke kortingen. 

 

De sollicitatieprocedure bestaat uit twee gesprekken en een 

arbeidsvoorwaardengesprek. Het  overhandigen van een VOG is ook onderdeel van de 

procedure. 

 

Wil je eerst nog een paar vragen stellen? Bel gerust met Andre Baas, 

bereikbaar van maandag tot en met donderdag via 06-23615070. 

 

Ben jij de mbo-praktijkcoach die wij zoeken?  

Stuur je cv en motivatiebrief vóór 30 januari 2019 onder vermelding van 

vacaturenummer 01-19-PRAK-BUU. Na de selectie laten wij jou weten of je wordt 

uitgenodigd voor een gesprek. 

 

Gers met Geld is een samenwerkingsverband van Kwadraad en Buurtwerk.  

De praktijkcoaches komen bij Buurtwerk in dienst. Wil je meer weten over Buurtwerk? 

Neem dan een kijkje op de website www.buurtwerk.nl.   

  

 

http://www.buurtwerk.nl/

