
  

  

 

 

 

Overstag zoekt op korte termijn een slaapwacht, voor het aanvullen van haar team in Veendam.  

 

Wie zijn wij  

Overstag Uitvoering is een erkende maatwerkorganisatie welke gespecialiseerd is in de aanpak en begeleiding 

van kwetsbare jongeren en jong volwassenen met problemen op meerdere leefgebieden, waarbij tevens sprake is 

van complexe meervoudige problematiek. Vaak hebben ze vele vormen van hulpverlening al gehad.   

Onze jongeren vallen in de leeftijdsgroep van 17 tot 25 jaar. Het zijn veelal jongeren die door hun gedrag in 

combinatie met meervoudige problematiek, bij Overstag terecht komen. Door de combinaties van problemen 

passen deze jongeren vaak niet binnen voorliggende zorg- en hulpverleningsinstellingen. Ze vallen hierdoor tussen 

wal en schip, met als gevolg dat hun problemen vaak nog groter worden.  

 

Overstag kenmerkt zich door een onorthodoxe “hands-on” werkwijze waarbij jongeren direct geconfronteerd en 

begrensd worden ten aanzien van afwijkend gedrag. Onze zorg kenmerkt zich door duidelijkheid en structuur. 

Er wordt gewerkt met een begeleidingsplan, die per jongere op maat gemaakt wordt. Een daginvulling, in de vorm 

van school, werk of een werkstage is bij Overstag een must. Indien de jongere zelf nog geen passende dag 

invulling heeft, vindt de dagbesteding bij Overstag plaats. 

 

Overstag biedt: 24 uur Beschermd Wonen, ambulante begeleiding, dagbesteding in groepsverband (kleine 

groepen) en  dagbesteding in de vorm van 1op1 of 1op2 (bij een zeer intensieve zorgvraag). Wij beschikken over 

een eigen kleinschalige woonvoorziening, met drie geschakelde woonhuizen. In de woonvoorziening wordt gewerkt 

volgens een fasenmodel. Het doel is om de zelfredzaamheid van de jongere te vergroten en  de regie van de 

jongere te vergroten. Ieder huis vertegenwoordigt daarbij een eigen fase. Afhankelijk van de ontwikkeling vindt 

een doorstroom plaats tussen de huizen. Het uiteindelijke doel is om de jongere toe te leiden naar zelfstandig 

wonen of weer naar huis terug te gaan, met ondersteuning door middel van ambulante begeleiding. 

 

Wat ga je doen 

Als slaapwacht ben je op de woonlocatie aanwezig vanaf het moment dat de dagbegeleiding de dienst afsluit in 

de avond, tot de volgende ochtend. Je bent verantwoordelijk voor het einde van de dag in ons woonhuis en bent 

het aanspreekpunt voor onze jongeren op de locatie. Je krijgt een overdracht van de dagbegeleiders. Je zorgt voor 

een veilig leefklimaat voor onze jongeren en stimuleert hen tot een goed dag- en nachtritme. Je handelt conform 

de afspraken zoals in de begeleidingsplannen en regelboekje beschreven staan. Je wijst onze jongeren op de 

naleving van de veiligheidsvoorschriften, huisregels en treedt hierbij indien nodig op. Je maakt een juiste 

inschatting tussen het zelfstandig oplossen van een calamiteit of het opschalen naar de achterwacht en/of 

hulpdiensten. Je handhaaft de orde en zorgt voor rust, stabiliteit en veiligheid op de woongroepen tijdens avond en 

nacht. Je monitort de veiligheid in en rondom onze panden, bewaakt de toegang en ontzegt de toegang aan 

onbevoegden. Je houdt toezicht op het gebruik van de gebouwen en de inventarisgoederen. Je signaleert 

problemen en afwijkende situaties in en rondom de locatie en rapporteert deze bij de overdracht aan de 

begeleider(s) van de dagdienst. Tijdens de nachtelijke uren kun je slapen. Als het nodig is, kunnen onze jongeren 

een beroep op je doen. Je verricht eenvoudige administratieve werkzaamheden. Je neemt deel aan 

teamvergaderingen. 

 

Wat wordt van jou verwacht 

Je beschikt over sociale vaardigheden voor het begeleiden van jongeren met specifieke problematiek vaak in 

combinatie met een lichte verstandelijke beperking.  Je bent sterk in het leggen van en onderhouden van sociale 

contacten. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een natuurlijk overwicht. Je bent flexibel en integer. Je treedt 

collega’s en cliënten respectvol tegemoet, je hebt tact en inlevingsvermogen. Je kunt omgaan met (verbale) 

agressie van jongeren, en je kunt in dit soort situatie controlerend en corrigerend optreden. Je bent 

stressbestendig en kunt probleemoplossend denken en handelen. Je bent daadkrachtig en correct en kunt 

volgens protocol handelen bij praktische problemen, urgente zorgvragen en calamiteiten.  

Slaapwacht (20 uur) 
 

 



Wat vragen wij 

 Je hebt een MBO 4 diploma maatschappelijke zorg of je bent in de afrondende fase hiervan; 

 Bij voorkeur in het bezit van een geldige BHV diploma (of bereidt deze te halen); 

 Een diploma beveiliging, of relevante recente werkervaring als beveiliger, is een pré; 

 Je hebt relevante aantoonbare werkervaring met soortgelijke doelgroepen; 

 Je hebt een dosis levenservaring en hebt kennis van veiligheid; 

 Je bent woonachtig in de stad Groningen of Oost Groningen; 

 Je bent in het bezit van een rijbewijs B en eigen vervoer; 

 Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen  

 

Wat bieden wij 

Een contract voor 20 uur per week, voor met name 2 weekenddiensten (inzetbaar van vrijdag tot en met zondag). 

Het gaat om een tijdelijk dienstverband van 7 maanden, met uitzicht op verlenging. Bij goed functioneren kan een 

vast dienstverband op termijn tot de mogelijkheden behoren. Naast een marktconform salaris bieden we goede 

secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder vakantietoeslag, een goede pensioenregeling, en 

reiskostenvergoeding. Daarnaast behoort het volgen van voor de functie relevante cursussen en trainingen tot de 

mogelijkheden.  

 

Wat kenmerkt ons 

Overstag is een kleine organisatie. De bedrijfscultuur heeft een informeel karakter. De communicatielijnen zijn 

kort, waardoor er snel gehandeld kan worden. De nadruk ligt op resultaat en effectiviteit. 

We werken in kleine teams, dit vraagt om verbondenheid. Onze collega’s voelen zich met elkaar verbonden en 

met ons als bedrijf. Dat is onze kracht. Daar zijn wij trots op. Samen vormen we als organisatie één team met één 

gezamenlijk doel. Het belang van het bedrijf staat daarbij voorop. Onze gemeenschappelijke waarden zijn: 

integriteit, respect en betrouwbaarheid. Omdat we ontspannen met elkaar ook belangrijk vinden proberen we op 

gezette tijden buiten het werk om gezamenlijk activiteiten te ondernemen.   

 

Meer weten over ons?  

Wil je meer weten over ons en onze aanpak weten? Bezoek dan onze website: www.overstaguitvoering.nl 

 

Is je interesse gewekt?  

Herken jij jezelf in deze profielschets en voldoe je aan de door ons gestelde eisen en spreekt de rest je ook aan? 

Ga dan de uitdaging aan en stuur je motivatiebrief en je CV  naar sollicitatie@overstaguitvoering.nl .   

En wie weet zien we jou binnenkort! 

 

Tot slot 

De vacature blijft tot nader bericht openstaan.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature, wordt niet op prijs gesteld.  


