
 

 

 

 
 
Zorg jij ervoor dat ons project vleugels krijgt? 
 
Functieprofiel Coördinator WachtVerzachter Eindhoven 
 
Bureau LWPC ontwikkelt projecten voor mensen in kwetsbare omstandigheden. In 
opdracht van de gemeente Eindhoven zijn wij in 2023 gestart met de WachtVerzachter. 
Hiermee richten we ons op jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar die in afwachting zijn 
van jeugdhulp, maar ook op ouders van jongeren die op (jeugd)zorg wachten. 
 
Met een gevarieerd aanbod van support en activiteiten zorgen wij er met de 
WachtVerzachter voor dat de jongeren tijdens het wachten al kunnen werken aan hun 
herstel. Een belangrijk aspect hierbij is het koppelen van de deelnemers aan een 
ervaringsdeskundige. Wij zijn voor de WachtVerzachter in Eindhoven op zoek naar een: 
 

Coördinator WachtVerzachter (16 – 24 uur) 
 
 
Welke verantwoordelijkheden horen bij de functie? 
Als coördinator van de WachtVerzachter ben jij het eerste aanspreekpunt voor onze 
deelnemers en ervaringsdeskundigen. Jij voert de kennismakingsgesprekken en maakt op 
basis van deze gesprekken de koppeling tussen deelnemer en ervaringsdeskundige. Je 
monitort door tussentijdse gesprekken of de match voor beide personen werkt  
Samen met de coach zorg je ervoor dat alle deelnemers en ervaringsdeskundigen in beeld 
zijn en blijven. Je werkt nauw samen met de projectmanager en de eventmanager. 
 
Wie ben jij?  
Als coördinator van de WachtVerzachter in Eindhoven heb je te maken met een zeer 
uiteenlopende groep deelnemers en ervaringsdeskundigen. Je bent in staat om met beide 
groepen contact te maken. Je kunt je goed verplaatsen in de omstandigheden van de 
gevoelens van de deelnemers en je weet uit ervaring dat het leven soms lastige periodes 
kent waarbij zaken niet vanzelf gaat. 
Je bent in staat om goed te luisteren zonder een oordeel te geven of in de hulpverlenersrol 
te vallen. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je zorgt er als 
coördinator voor dat alle processen goed verlopen en worden vastgelegd. Je bent in staat 
om snel te schakelen en meerdere ballen hoog te houden. Je bent een persoon die graag 
met een team samenwerkt en je zorgt er samen voor dat het project vleugels krijgt.  
 
Wanneer zet jij je in? 
Werktijden zijn flexibel en in overleg. Neem voor nadere informatie over deze functie 
contact op met Isabelle Dekker (isabelle.dekker@lwpc.nl / 06-26260920). 


