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VACATURE 

 

   Coördinator Brede School 
      32 uur per week 

 
Ben jij  die spin in het web van scholen en maatschappelijke organisaties die alles op perfecte wijze aan 

elkaar weet te verbinden. De coördinator Brede School levert een bijdrage aan het vergoten van de 

ontwikkelkansen van opgroeiende kinderen binnen de gemeente Lochem, door actief verbindingen te leggen 

tussen scholen en organisaties die betrokken en actief zijn in de leefwereld van kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

Onder andere op het gebied van cultuur, sport,  natuur, gezondheid, welzijn, lezen en mediawijsheid. 

De Brede school opereert in het preventieve veld, waarin we streven naar een inclusieve samenleving waarin 

alle kinderen kunnen meedoen. 

 

Wie zijn wij?  
SWL is een onafhankelijke lokale welzijnsorganisatie voor alle burgers, jong en oud, zelfstandig en kwetsbaar in 

de gemeente Lochem. Onder het motto “de burger centraal “versterkt en ondersteunt SWL bewoners en 

initiatieven. SWL is een ondernemende welzijnsexpert, betrokken van visie tot uitvoering. Zonder winstoogmerk 

het algemeen belang dienend.  

  

Ons beleid toetsen wij aan 5 kernwaarden: De kernwaarden van SWL zijn: 

Preventief: Signaleren, analyseren en verwijzen. Ondersteuning op maat met tot doel onszelf overbodig te 

maken.  

Onafhankelijk: Klant staat centraal en gaat boven het organisatiebelang. Gemeenschap, burger en 

initiatief zien wij als opdrachtgever.  

Verbindend: Smeerolie van de samenleving.  

Ondersteunend: Op de Achtergrond. Klanten en initiatieven op de voorgrond. Eigenaarschap (regie) blijft bij de 

klant.  

Lokaal: Geworteld in de samenleving, weten wat er speelt en reageren vroeg en snel op signalen.  
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Wat ga je doen? 
 

Oriënteren, signaleren en contacten leggen 

• Oriënteert zich op de doelgroep, legt contacten en signaleert wensen, behoeften, problemen 

en ambities; 

• Analyseert de wensen, behoeften, problemen en ambities van de doelgroep; 

• Vertaalt de wensen, behoeften, problemen en ambities naar mogelijke oplossingen, 

bijvoorbeeld in de vorm van een project, een bestaande of nieuwe dienst; 

• Signaleert laatste ontwikkelingen in eigen vakgebied, zowel theoretisch als praktisch en 

publiceert hierover; 

• Verzorgt publiciteit over het aanbod van het Brede school programma; 

• Bouwt aan een netwerk en onderhoudt daarin contacten met onder andere doelgroep, 

potentiële doelgroep, basisscholen, gemeentelijke instanties, relevante organisaties en 

vrijwilligers. 

 

Informatie en advies geven 

• Adviseert de gemeente Lochem over ontwikkelingen in de gemeente rond opgroeiende 

kinderen naar aanleiding van signalen uit het werkveld; 

• Deelt structureel relevante kennis, informatie en trends met scholen en 

netwerkpartners; 

• Organiseert jaarlijks bijeenkomsten voor opvoeders (ouders en/of professionals) jeugd 

0 t/m 12 jaar, waarbij kennis verwerven en netwerken centraal staat; 

• Organiseert zo nodig bijeenkomsten voor externe aanbieders van projecten op het 

gebied van sport/gezonde leefstijl en zorg en welzijn.    

                                 

Projecten en activiteiten uitvoeren 

• Verbindt organisaties die samen het integrale netwerk vormen rond opgroeiende 

kinderen in de gemeente Lochem (aanbieders cultuur, sport, welzijn en educatie); 

• Inventariseren en presenteren van het aanbod van de lokale aanbieders waardoor scholen 

meer inzicht krijgen in de beschikbare mogelijkheden voor kinderen in hun directe 

omgeving; 

• Behoudt de regie op inhoud, ontwikkeling en eindredactie over het ‘Brede School’-

programma voor alle groepen van reguliere basisscholen en BSO. Deze wordt jaarlijks 

bijgesteld voor het komende schooljaar; 

• Participeert actief in interne en lokale netwerken en overleggen;  

• Stelt een plan van aanpak op voor het project of de uitvoering van een dienst met een 

beschrijving van de situatie, uitgangspunten, doelstellingen, tijdpad en budget. Ontwikkelt 

bijpassende activiteiten; 

• Beheert het budget en bewaakt het tijdpad. Stuurt bij indien noodzakelijk; 

• Verricht bijkomende administratieve werkzaamheden. 

Dienstverlening optimaliseren 

• Signaleert maatschappelijke ontwikkelingen; 

• Ontwikkelt maatwerk door innovatie op het gebied van projecten die aansluiten bij de 

veranderende wensen in het onderwijs, aansluitend op onderwijsconcepten;  

• Biedt ondersteuning bij innovatie en doorontwikkeling van projecten team jeugd; 

• Signaleert mogelijke knelpunten betreffende de (directe) dienstverlening op individueel  en 

instellingsniveau en doet voorstellen in een overleg; 

• Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen. 
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Wat verwachten we van jou:  
Kennis: 

• HBO werk- en denkniveau; diploma HBO- MWD, HBO -SPH / HBO – Social Work; 

• Kennis van de lokale- en landelijke sociale kaart; 

• Kennis van (overheids-)instellingen, beleid, procedures en richtlijnen; 

• Kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de doelgroep; 

• Kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot ontwikkeling van 

kinderen. 

 

Professionele competenties 

• Taak- en resultaatgericht 

• Praktisch en analytisch 

• Sociale vaardigheden voor het onderhouden van contacten met individuen, groepen, overheden en 

instellingen; 

• Coördinerende en coachende vaardigheden  

• Klantgerichtheid en een dienstverlenende instelling 

• Bruggenbouwer, om mensen en organisaties te binden;  

• Communicatief en sociaal vaardig, zowel mondeling als schriftelijk  

• Projectmanagementvaardigheden; 

 

Persoonlijke competenties 

• Helicopterview 

• Inlevings- en invoelingsvermogen 

• Innovatief en creatief 

• Reflectie en ontwikkeling 

• Affiniteit met kinderen / jeugd 

• Diplomatiek 

• Inspirerend en overtuigend 

• Kan goed plannen en organiseren 

• Stressbestendig en flexibel 

 

Wat mag jij verwachten:  
• Een afwisselende en verantwoordelijke baan. 

• Ruimte voor initiatief, persoonlijke ontwikkeling en deskundigheidsbevordering. 

• Een sociale en prettige werkomgeving. 

• Goede arbeidsvoorwaarden, conform CAO Sociaal Werk. De cao kent onder andere een 13e maand.  

• De functie is ingedeeld in salarisschaal 8.   

• Een aanstelling in eerste instantie voor één jaar.  

 

Deze functie is voor jou? 
We horen graag wie jij bent en waarom je bij SWL wilt werken. Mail je motivatie en CV uiterlijk 11 maart 2021 

naar: sollicitaties@welzijnlochem.nl. 

Datum van de 1e gespreksronde staat gepland op: Donderdag 18 maart 2021. 

 

Vragen over deze leuke functie? Bel ons dan op telefoonnummer: 0573-29 70 00 en vraag naar: Tom Kleissen, 

manager jeugd en jongeren of Bram Buiting, directeur. 

 

mailto:sollicitaties@welzijnlochem.nl

