
 
 

Flatcoach 
 

De uitdaging 

Florence, Vidomes, Rijswijk Wonen, WZH en Welzijn Rijswijk hebben de krachten 

gebundeld om een Flatcoach aan te stellen in twee woningbouwcomplexen in Rijswijk. Ben 

jij diegene die bij dit innovatieproject als netwerker alles rondom wonen, zorg en welzijn 

kan samenpakken, die een verbinder is en die luistert, signaleert en acteert op behoeften 

van bewoners?  

 

Voor een project in de gemeente Rijswijk zijn wij op zoek naar een gemotiveerde 

enthousiaste Flatcoach 

 

Door de veranderingen in de zorg woont een grote groep mensen langer zelfstandiger. 

Deze mensen hebben in toenemende mate thuis zorg en begeleiding nodig. 

Maatschappelijke partners in Rijswijk hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor. De Flatcoach wordt aangesteld in twee woningbouwcomplexen in Steenvoorde Zuid 

in Rijswijk. Voor de Flatcoach staat samenwerken en verbinden centraal. 

 

Werkzaamheden 

Een Flatcoach verricht diverse taken op het gebied van welzijn, zorg en wonen: 

 Je zorgt voor nauwe samenwerking tussen diverse instanties te weten: 

woningcorporaties, zorginstellingen, gemeente en Welzijn Rijswijk en diverse 

organisaties in de wijk; 

 Je fungeert als aanspreekpunt voor bewoners en levert een bijdrage aan een goed 

woon- en leefklimaat in en om het complex; 

 Je bent de aanjager van activiteiten, biedt een luisterend oor, haalt wensen op en 

faciliteertin de programmering van verenigingsactiviteiten en animatieteam  samen 

met bewoners en vrijwilligers (cultuur, sport, feestjes, samen eten, 

bezoekvrijwilligers, klusteams, veiligheidsteams, groenteam, spelletjesteam etc.). 

 Je signaleert knelpunten en meldt overlastsituaties; 

 Je ondersteunt in de toewijzing van de woningen met zorg, corporaties en 

gemeente; 

 Je doet kleine reparaties betreft het huurdersonderhoud; 

 Je houdt toezicht op uitvoering van diverse opdrachten; 

 

Functie-eisen: 

 HBO werk- en denkniveau,diploma richting welzijn, zorg en wonen; 

 Je hebt kennis van het wijknetwerk, de voorzieningen, kent contactpersonen van 

diverse organisaties, voorzieningen en verenigingen in de wijk Steenvoorde; 

 Je bent flexibel inzetbaar, geen 9-17 mentaliteit; 

 Je herkent signalen met betrekking tot sociale of medische problematiek en 

schakelt hierop naar de betrokken partijen; 

 Je hebt kennis en ervaring met schoonmaak, techniek en administratieve 

verwerking; 

 Je bent communicatief, relatiegericht en laagdrempelig in contacten met 

bewoners; 

 Je bent proactief en denkt in oplossingen! 

 

Ons aanbod 

De functie is ingeschaald in FWG schaal -- van de CAO VVT. De functie is voor 32 uur per 

week. Het project en daarmee de functie heeft een looptijd van minimaal 2 jaar. Daarna 

wordt bekeken of we hiermee doorgaan. Na een proeftijd bieden wij een contract aan voor 

…… jaar. 



 
 

 

Solliciteren en extra informatie 

Bel voor meer informatie over deze functie met Sandra Schouten, Beleidsadviseur 

Florence, via telefoonnummer 06-39850709 of Ronald Everard senior adviseur Vidomes 06-

21214219.  Sollicitaties met CV kunnen gemaild worden naar ……. 

  

Deze vacature wordt eerst intern bij betrokken partijen Florence, Gemeente Rijswijk, 

Rijswijk Wonen, Vidomes, Welzijn Rijswijk en daarna eventueel extern vacant gesteld.  

 


