
Rendiz Zorg zoekt een Participatiecoach rayon Midden Limburg  
 
 
Rendiz Zorg biedt coaching en begeleiding aan mensen van jong tot oud die door meervoudige problematiek 
een afstand hebben tot de arbeidsmarkt/maatschappij. Ons doel is dat mensen weer meedoen en ertoe doen 
en steeds meer zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. 
 
Op onze locaties werken professionals samen met onze deelnemers. Hierbij wordt ingezet op persoonlijke 
begeleiding en coaching van onze deelnemers. Er wordt de mogelijkheid geboden werkervaring op te doen of 
een dagbestedingsplek in te vullen in een professionele setting met als insteek; waardevol bezig zijn en jezelf 
ontwikkelen. 
 
We kijken graag samen naar iemands persoonlijke ondersteuningsvraag en groeimogelijkheden om zo samen 
het juiste pad te kiezen. Voor de een is het hebben van een mogelijkheid om dagritme op te bouwen al een 
goede start; terwijl voor de ander van belang is om terug te kijken op het leven om van daaruit een nieuwe 
koers te bepalen en volgende stappen te zetten. 
 
Onze begeleiding kenmerkt zich door onze toegankelijkheid en persoonlijke betrokkenheid. We staan samen 
met de deelnemer op de werkvloer en geven ruimte voor eigen initiatieven. De deelnemer wordt uitgedaagd, 
maar houdt de eigen regie. 
 
Voor de regio Midden Limburg zijn we binnen Rendiz op zoek naar een participatiecoach die onze deelnemers 
vanuit flexibele opvang begeleidt richting vrijwilligerswerk/dagbesteding met als doel uit te stromen naar 
betaald werk.   
We zoeken iemand met een ‘’hands on mentaliteit’’, die in staat is met verschillende doelgroepen te werken, 
goed gesprekken kan voeren en de dagelijkse werkzaamheden coördineert. Daarbij zoeken we iemand die het 
vermogen heeft om een netwerk op te bouwen en te onderhouden en ambulant kan werken.  
Het betreft een vacature voor 24 tot 28 uur per week. Werkdagen zijn in overleg. De arbeidsovereenkomst zal 
in eerste instantie voor 8 maanden zijn, met mogelijkheid tot verlenging bij gebleken geschiktheid. 
 
De hoofdtaken zijn als volgt: 
1) Aansturen, begeleiden en motiveren van deelnemers: 

- het in kaart brengen van diverse levensgebieden en knelpunten aanpakken 
- begeleiden naar vrijwilligerswerk/dagbesteding 

2)  Coördineren en organiseren van werkzaamheden  
3) Zorg dragen voor de uitvoering en actief zijn op de werkvloer 
4) Intern (en extern) overleg  
5)  Spreekuur op diverse locaties 
6) Contacten leggen met samenwerkingspartners en deze onderhouden 
7) Administratieve werkzaamheden, o.a.; 

- rapportages 
- registratie uren 

 
De ideale kandidaat: 
- heeft HBO werk en denkniveau, liefst in de richting van Maatschappelijke Dienstverlening of Sociaal 

Pedagogisch Werk (ook MBO-ers met veel werkervaring komen in aanmerking) 
-  werkt graag ambulant 
- heeft affiniteit voor de doelgroep flexibele opvang 
- heeft het vizier op activering en participatie 
- heeft vakspecifieke kennis en praktijkervaring 
- kan goed plannen en organiseren 
-  kan makkelijk netwerken 
- heeft een oplossingsgericht denkvermogen 
- is betrouwbaar en stressbestendig  
-  is in staat ad hoc te werken 
-  kan de visie van Rendiz uitdragen 
 



 
Ben jij diegene die we zoeken? Neem dan contact op door je motivatiebrief en CV voor 15 augustus te mailen 
naar personeelszaken@rendiz.nl, tav Nancy Verhoef-Jeucken of Sabrina Hough-Lackner.  
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