
Overstag Uitvoering & Zorg is op zoek naar een sterk in de schoenen staande en duidelijke taal 
sprekende Man of Vrouw om ons team te komen versterken. Wij Zijn op zoek naar een; 
Coach of Persoonlijk Begeleider - (32-36 uur) 
 
Overstag Uitvoering 
Is een jonge, vernieuwende zorg organisatie die zich in de frontlinie bezighoudt met jongeren (tussen 
de 17 en 25 jaar) bij wie sprake is van een combinatie van probleemfactoren. We bieden hulp door 
middel van kort durende trajecten waar de aandacht uitgaat naar het regelen van met name 
praktische zaken en het aanbrengen van structuur en regelmaat. 
 
Overstag biedt de volgende diensten; 
Individuele en Ambulante begeleiding, 1 op 1 Begeleiding, Dagbesteding en Sporten. 
Daarnaast heeft Overstag een 24 uurs woonvoorziening voor jongeren in Veendam. 
 
Ons werkgebied 
Is Groningen en Drenthe. De werkzaamheden vinden plaats vanuit ons kantoor in de stad Groningen 
en op de woongroep in Veendam. Als coach werk je daarnaast outreachend in het hele werkgebied. 
 
Onze Jongeren 
Zijn de vergeten doelgroep bij afgelopen transitie. Het zijn vaak jongeren met een verstandelijke 
beperking in combinatie met psychisch problematiek en gedragsstoornis(sen). Zij vallen ook door hun 
leeftijd 18- / 18+ tussen en buiten alle gemaakte zorgregels en afspraken. Door al deze problemen 
zijn deze jongeren vastgelopen in het dagelijkse leven en alle leefgebieden maar passen door hun 
gedrag over het algemeen ook niet bij reguliere zorginstellingen. 
 
De aanpak 
Van Overstag is gericht om de jongere te helpen d.m.v. het aanbrengen van ‘Structuur en 
Regelmaat’. Dit zorgt ervoor dat zij weer rust krijgen en vanuit hier weer grip op hun eigen leven 
krijgen. Vanuit die positie wordt verder gewerkt aan het op de rails krijgen. Het begeleiden gebeurt 
aan de hand van een van te voren met de jongere opgesteld begeleidingsplan. 
 
Als Coach 
Bij Overstag straal je zelfverzekerdheid uit! Je bent Pro Actief, staat stevig in je schoenen en bent 
stress bestendig. Op momenten van agressie blijf je kalm en weet jij de rust te bewaren en raak je 
niet in paniek. Jij bent in staat om jongeren te begeleiden en te begrenzen, oplossingsgericht om met 
hen voor nieuwe kansen te gaan. Hierbij moet je vaak ‘out of the box’ kunnen denken. Door een 
directieve aanpak, proberen wij samen met hun, hun doelen te realiseren. Ons doel is jongeren weer 
te laten participeren in de samenleving, dit kan gaan om school, werk of behandeling maar ook om 
(weer) zelfstandig te kunnen wonen. 
 
Je hebt 
Aantoonbare ervaring in het begeleiden van jongeren en jong volwassenen met een ‘licht 
verstandelijke beperking’, agressie en of gedragsstoornissen en kunt daar goed mee werken; Je hebt 
goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift; waarbij je hoofd- en bijzaken van elkaar 
kunt onderscheiden; Je kunt ad hoc en onder druk gestructureerd en accuraat blijven werken, zowel 
zelfstandig als in team verband en kunt prioriteiten stellen; Je bent flexibel en een doorpakker; hebt 
geen 9 tot 5 mentaliteit; 
 
Je bent in het bezit van 
Een relevante HBO opleiding (MWD, SPH, Pedagogiek of Social Work). Daarnaast ben je SKJ 
geregistreerd. Je hebt tenminste 3 jaar aantoonbare werkervaring met deze doelgroep. Je kunt een 



Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen; Daarnaast kun je per direct of op zeer korte termijn 
starten en ben voor een langere periode beschikbaar. 
 
We bieden 
Een prettige dynamische werkomgeving in een familiaire sfeer met leuke collega’s. We bieden je 
eerst een tijdelijk contract van 7 maanden tot 1 jaar, waarbij verlenging en een vaste aanstelling tot 
de mogelijkheden behoren. Daarnaast een pensioen regeling, reiskosten vergoeding, 
onregelmatigheid toeslagen, het volgen van trainingen en cursussen. 
 

 Marktconform, afhankelijk van je opleiding, leeftijd en ervaring. Inschaling
 
Ben je enthousiast geraakt 
En zoek je een uitdagende baan waar je je zeker niet verveelt, reageer dan snel. Mail dan je 
motivatiebrief en CV met pasfoto naar; sollicitatie@overstaguitvoering.nl 
 
 
Voldoe je niet aan de genoemde eisen, dan heeft reageren helaas geen zin. Vanwege de 
samenstelling van het team gaat onze voorkeur uit naar een man (30-40 jaar) 
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