
 

 

 

 
Zorg jij ervoor dat ons project vleugels krijgt? 
 
Functieprofiel Eventmanager 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 organiseren en begeleiden van de activiteiten van 
de deelnemers. Wij zijn voor de WachtVerzachter in Eindhoven op zoek naar een: 
 

Eventmanager WachtVerzachter (12 uur) 
 
 
Welke verantwoordelijkheden horen bij de functie? 
Als eventmanager van de WachtVerzachter ben jij verantwoordelijk voor het bedenken, 
organiseren en begeleiden van de activiteiten. Het gaat hierbij om themabijeenkomsten, 
creatieve bijeenkomsten en weekendactiviteiten voor zowel de jongeren als ouders en 
verzorgenden. Je werkt hierbij nauw samen met de coördinator van de WachtVerzachter. 
 
Wie ben jij?  
Als eventmanager van de WachtVerzachter kun je goed organiseren. Je bent creatief in het 
bedenken van nieuwe activiteiten en luistert daarbij goed naar de wensen van de 
deelnemers. Je werkt nauwkeuring en zorgt ervoor dat de inschrijvingen en uitnodigingen 
voor de activiteiten vlekkeloos verlopen. 
Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en hebt kennis van het begeleiden 
van groepen. 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 ervoor zorgt dat je samen met het 
team ervoor zorgt 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). 
 
Wanneer zet jij je in? 
Werktijden zijn flexibel en in overleg.  
 
 
 


