
 
 

Identiteit WijDoen:  Empathisch - Warm - Saamhorig - Professioneel - Persoonlijk - Betrokken - 
Toegankelijk  --Flexibel - Transparant -Actiegericht - Op Maat 

Vacature: Re-integratiecoach – regio Flevoland / Amsterdam  
 
Is empathie een sleutelwoord in jouw kernwaarden register? Ben je nieuwsgierig naar wat mensen 
drijft en hoe je mensen in de juiste richting laat bewegen? Dan ben jij wellicht de collega die wij nu 
zoeken. Voor uitbreiding van ons team zoeken wij een re-integratie coach met een gecertifieerde 
coach opleiding en minimaal 2 jaar ervaring in het persoonlijk begeleiden van mensen. Kennis van 
Wet verbetering Poortwachter is een pré. 
  
Over WijDoen  
WijDoen is een groeiend bedrijf gespecialiseerd in re-integratie na Niet-Aangeboren Hersenletsel 
(NAH). Naast NAH is WijDoen ervaren met re-integratie bij chronische (pijn)klachten (zoals 
restklachten na kanker). Ons werkveld strekt zich uit van de Randstad tot Oost-Nederland.   
Bij WijDoen nemen we extra ruimte om de juiste tijd en aandacht aan een cliënt te besteden. Onze 
persoonlijke aanpak is onze kracht en wij hechten waarde aan maatwerk. Zo nemen onze eigen 
neuropsychologen vaak een neuropsychologisch onderzoek af aan het begin van een re-
integratietraject om zo tot een gepast advies te komen.  
Ons compacte team werkt met een goede verhouding tussen betrokkenheid en zelfstandigheid. Er is 
vertrouwen en vrijheid onderling in de manier waarop de coaching trajecten uitgevoerd worden. Wij 
werken hoofdzakelijk voor het UWV, werkgevers en verzekeraars.   
   
Wat houdt je werk in? 
Bij WijDoen ga je je bezighouden met de coaching en begeleiding van onze cliënten die te maken 
hebben met o.a. NAH. Dit varieert van een eerste kennismaking tot aan gezamenlijk bezoek aan de 
bedrijfsarts of overleg tussen werkgever en de cliënt. Je beweegt je gemakkelijk tussen deze partijen 
met verschillende verantwoordelijkheden en handelt in belang van de cliënt.  
WijDoen is een expert op het gebied van NAH en we zijn een jong en groeiend bedrijf. Je 
coachsessies zul je deels via video bellen doen maar ook bij cliënten thuis en op hun werkplek. 
Verslaglegging en periodieke rapportage naar opdrachtgevers is onderdeel van je functie. Wij werken 
voornamelijk ‘in the cloud’ dus het goed overweg kunnen met IT is belangrijk. Naast je taken als 
coach ga je je ook bezighouden met uitbreiding van ons vakgebied. 
 
Dus ben jij: 

• Een opgeleide coach met >2 jaar ervaring in het persoonlijk begeleiden van mensen; 

• Empathisch, ondernemend, vernieuwend en een echt mensen-mens; 

• Maatschappelijk en sociaal betrokken; 

• Iemand met een zelfstandige en betrokken werkstijl;  

• Woonachtig in regio Amsterdam / Flevoland 
 

Reageer dan snel! 
 
De arbeidsvoorwaarden  

• Contractduur 6 maanden 

• Parttime uren: 24 per week 

• De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Zorg en Welzijn. Je 
salarisschaal zal worden vastgesteld afhankelijk van je opleiding en ervaring.  

  
Interesse?  
Reageer met CV en motivatiebrief voor 15 sept naar info@wij-doen.com. We kijken uit naar je 
reactie! 
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