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Tom Minten
Teamcoach
tminten@incluzio.nl

Murat Karacaer
Jongerenwerk
mkaracaer@incluzio.nl

Yvonne v/d Mortel
Mantelzorgcoach
yvdmortel@incluzio.nl

Eline v/d Sterren
Participatiecoach
evdsterren@incluzio.nl

Sanne Geijbels
Budgetcoach
sgeijbels@incluzio.nl

Susan Coopmans
Maatschappelijk werk
scoopmans@incluzio.nl

Robin Achten
Seniorencoach
rachten@incluzio.nl

Marja van Bergen
GGZ mw. in de wijk
mvbergen@incluzio.nl

Iwona Schenk
Coach open inloop
ischenk@incluzio.nl

Gerrie Gerards
Mantelzorgcoach
ggerards@incluzio.nl

Carin Zijmers
Maatschappelijk werk
czijmers@incluzio.nl

Loes de Fretes
Coach open inloop
ldfretes@incluzio.nl

Herman v/d Eertwegh
Buurtcoach
hvdeertwegh@incluzio.nl

Patty Laugs
Maatschappelijk werk
plaugs@incluzio.nl

Jolijne Hofman
Jongerencoach
jhofman@incluzio.nl

TEAMCOACH
Faciliteert en coacht het
team om zo effectief en
zelfstandig mogelijk de
doelen te bereiken om
van iedere buurt een
betere buurt te maken

WIE DOET WAT?
PARTICIPATIECOACH
Ondersteunt en coacht bewoners bij het
vinden van een participatieplek, werk,
vrijwilligerswerk, school of dagbesteding.
Ondersteuning bij o.a. het ontdekken van de
kwaliteiten en mogelijkheden.

MANTELZORGCOACH
Begeleidt en ondersteunt bewoners die
vrijwillig en onbetaald zorgen voor een naaste
in zijn/haar omgeving, denk o.a. aan een
familielid, partner of buur. De bewoner doet
dit min. 4 uur in de week en 3 maanden lang.
BUURTCOACH
Het aanspreekpunt voor mensen in de wijk
die ondersteuning nodig hebben bij het
opstarten van een initiatief. Bevordert samen
met de inwoners de sociale binding in de wijk.
MAATSCHAPPELIJK WERKER
Begeleidt mensen met
problemen in hun psychosociaal
functioneren zodat deze mensen
weer zelfstandig kunnen
meedoen in de maatschappij.
SENIORENCOACH
Begeleidt ouderen bij
thema’s die vaak aan
de orde komen bij het
ouder worden.

JONGERENWERKER
Begrijpt de leefwereld van de
jongeren en sluit aan op de
behoeften van jongeren. We
zijn vraagbraak, bruggenbouwers, vertrouwenspersoon en buurtpedagoog.
We geven jongeren de kans
mee te doen, hun talenten te
ontdekken en te ontwikkelen
en het maximale uit zichzelf te
halen. We doen het samen!

GGZ MW. IN DE WIJK
Ondersteunt en
begeleidt bewoners in
de sociale basis bij
vragen m.b.t. lichte
GGZ-problematiek.

COACH OPEN INLOOP
Organiseert samen met vrijwilligers
passende activiteiten voor
bewoners met als doel een zinvolle
en plezierige dagbesteding.

HEEFT U VRAGEN NEEM DAN
CONTACT MET ONS OP

BUDGETCOACH
Stelt samen met de
bewoner een
budgetplan op,
afgestemd op de
persoonlijke situatie.
Samen wordt er
gekeken naar
financiële problemen
om naar mogelijke
oplossingen te
zoeken.

