
Wij zoeken een activiteitencoach Menssupport  

(aantal uren in overleg, tijdelijk voor een jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd) 

Wie zijn wij? 

Menssupport biedt arbeidsmatige dagbesteding aan inwoners van de gemeente Emmen. 

Menssupport bestaat onder de vlag van AT7 en is ontstaan uit een samenwerking tussen 

Menso en EMCO - groep. Menssupport richt zich op inwoners van Emmen die bijstand 

ontvangen en een dermate grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt dat uitstroom richting 

loonvormende arbeid niet reëel is.  

Wij geloven dat “meedoen” mensen gelukkiger maakt. Vooral als je dingen doet die passen bij 

jouw talenten. Vanuit deze overtuiging zetten wij ons dagelijks in om onze deelnemers te 

helpen en te ondersteunen bij het vinden van een passende plek. Denk jij praktisch en werk je 

graag samen met collega’s vanuit verschillende disciplines en achtergronden? Dan past 

Menssupport bij jou!  

Jouw werk? 

Als activiteitencoach richt jij je op de ontwikkeling van de deelnemers. Dat doe je door 

activiteiten aan te bieden die het ”meedoen” aanmoedigen. Belangrijk is dat deze activiteiten 

passen bij de interesses en mogelijkheden van de deelnemers.  

Samen met de coaches signaleer je hulpvragen en draag je waar mogelijk oplossingen aan.  Je 

bent creatief in het vinden van oplossingen. Je levert een actieve bijdrage aan de verdere 

ontwikkeling van Menssupport. 

Wat vragen wij? 

Je bent een creatieve duizendpoot. De doelgroep ken je door en door en je weet je weg binnen 

de sociale kaart te bewandelen. Daarnaast zoeken we een dosis humor en collegialiteit! 

Wat bieden wij? 

Als je werkt bij Menssupport bieden we je een fijne werkomgeving met leuke collega’s en vele 

trainings- en ontwikkelmogelijkheden. Het salaris is afgestemd op de zwaarte van de functie.  

Herken je je in het gevraagde profiel, ben je enthousiast en klaar om ons team te versterken?  

Dan zien wij jouw reactie met veel belangstelling tegemoet. Stuur je sollicitatie inclusief CV 

voor 1 december 2022 naar solliciteren@menso-emmen.nl t.a.v. Henk Kuipers.   

Wil je meer informatie?   

Dan kun je contact opnemen met Roel Peters, Vestigingsmanager Groen EMCO-Groep, 

telefoonnummer 0648136524 of met Henk Kuipers, Manager Menso NV, telefoonnummer: 06-

159 680 59.  
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