
 

In verband met zwangerschapsverlof zoekt Stichting De Welle een:  

Beweeg- en 
leefstijlcoach 55+ 
 

voor 28 – 32 uur per week van december tot medio mei 2020.  

De beweeg- en leefstijlcoach is de spin in het web op het gebied van welzijn, 
zorg en bewegen. Hij/zij richt zich met name op senioren en volwassenen met 
een chronische ziekte of andere hulpvraag in de gemeente Wierden. Hij/zij 
adviseert over een gezonde en actieve leefstijl, begeleidt en stimuleert 
degenen die meer willen of moeten bewegen en ontwikkelt (preventieve) 
activiteiten. 
  
Samenwerking  
De beweeg- en leefstijlcoach werkt samen met eerstelijns zorgprofessionals 
(huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, etc.), sport- en beweegaanbieders, 
samenwerkingspartners in de wijkteams en collega’s van De Welle, onder wie 
de sportbuurtwerker en ouderenwerkers. Samen begeleid je  stagiaires.  
 
Taken 

• Uitvoeren van welzijnsarrangementen, het bieden van tijdelijke 
ondersteuning bij beweeghulpvragen. 

• Begeleiden van beweeglessen voor senioren. 

• Opzetten en uitvoeren van (bestaande) activiteiten en projecten, zoals 
valpreventiecursus, Diabetes Challenge en fitheidstesten. 

• Contact onderhouden met sport- en beweegaanbieders en waar nodig 
ondersteunen bij hulpvragen.  

• Initiëren, opzetten en ondersteunen van nieuw (passend) sport- en 
beweegaanbod.  

• Overige werkzaamheden. 
 
Functie-eisen 

• Relevante opleiding op MBO+/HBO-niveau. 

• Ervaring en affiniteit met de doelgroep senioren. 

• Kennis van en ervaring met samenwerking met de eerste lijnszorg en het 
sociale domein is een pré.  

• Kennis van verschillende chronische ziektebeelden is een pré. 

• Goede organisatorische en communicatieve  kwaliteiten. 

• Proactieve werkhouding: ondernemend in het signaleren van en inspelen 
op ontwikkelingen.  

• Flexibele instelling. 
• In bezit van rijbewijs/auto. 

 

Het salaris behorend bij deze functie is afhankelijk van opleiding en ervaring   
(CAO Sociaal Werk Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening) 

Stichting De Welle is een 

maatschappelijke onderneming 

die een bijdrage levert aan het 

welzijn van jong en oud, 

waardoor meer mensen (langer) 

kunnen meedoen aan de 

samenleving. 

  

De Welle wil hulpvragen van 

individuen en groepen adequaat 

beantwoorden, waarbij 

verantwoordelijkheid voor de 

eigen leefsituatie en vergroting 

van de zelfredzaamheid centraal 

staat. 

  

Pas jij in het hiernaast  

beschreven profiel? Stuur dan 

vóór 5 november een 

motivatiebrief en cv naar: 

 t.a.v.  Mevr. S.Oltmanns 

S.Oltmanns@stichtingdewelle.nl 

 

Voor nadere inlichtingen kun je 

contact opnemen met Marianne 

Pekkeriet, locatiemanager 

0546-571693 

 

De eerste gesprekken vinden 

plaats op 7 en 11 november a.s. 
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