
 

Coach/Persoonlijke begeleider (20-24 uur)        

   

Overstag zoekt op korte termijn een stevige ervaren Coach/Persoonlijk Begeleider, voor het aanvullen van haar 

team 

 

Wie zijn wij  

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

van kwetsbare jongeren met problemen op meerdere leefgebieden, waarbij tevens sprake is van  complexe 

(gedrags) 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. 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 daginvulling heeft, vindt de dagbesteding bij Overstag plaats. 

 

Overstag biedt meerdere vormen van zorg: 24 uur Beschermd Wonen, ambulante begeleiding, dagbesteding in 

groepsverband (kleine groepen) en  dagbesteding in de vorm van 1op1 of 1op2 (bij een meer intensieve 

zorgvraag). Wij beschikken over een eigen woonvoorziening, met een drie woonhuizen, waarbij gewerkt wordt 

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. 

 

Wie zoeken we 

Wij zijn op korte termijn op zoek naar de uitbreiding van ons team met een Coach/Persoonlijk begeleider 

Omdat wij werken met jongeren waarbij sprake is van complexe problematiek is het van groot belang dat je 

specifieke kennis hebt hiervan en recente ervaring hebt opgedaan binnen één of meerdere van de volgende 

gebieden: jeugdhulp, gesloten jeugdzorg, justitie, verslaving, zorgmijders, gedragsstoornissen en het werken met 

jongeren met een licht verstandelijke beperking. 

 

Je bent iemand die creatief is zijn benadering en communicatief is ingesteld. Je bent zelfverzekerd, proactief, 

stressbestendig, leergierig en in staat visies uit te wisselen met collega’s. Je werkt oplossingsgericht en kunt, ook 

in tijden van stress, het overzicht bewaren en zelfstandig werken. Je bent niet snel uit het veld geslagen. Je bent 

iemand die beschikt over een sterk analytisch vermogen; je bent behalve integer ook besluitvaardig, gedreven en 

resultaatgericht. 

 

Je kunt solistisch en taakverantwoordelijk werken, daarnaast ben je ook teamplayer. Je bent je in staat om op 

professionele wijze met collega’s en partners samen te werken. Je grijpt in, wanneer de situatie daarom vraagt,  

en kunt op gefundeerde wijze de jongeren begrenzen. Je hebt een flexibele en ondersteunende instelling en bent 

bereid om eens in de 6 weken gedurende één week als telefonische achterwachtdienst 24/7 stand-by te staan in 

geval van crisis en calamiteiten.  

 

Wat ga je bij ons doen 

Als coach ben je verantwoordelijk voor de zorgtrajecten van een aantal jongeren. Met de jongeren samen werk je 

toe naar  zelfstandigheid en maatschappelijk participeren. Je stelt o.a. begeleidingsplannen op, met daarin de te 

behalen doelen. Je evalueert de voortgang van de doelen gedurende het jaar. Zo nodig stel je het plan bij. Verder 

ben je verantwoordelijk voor het opstellen van signaleringsplannen, benaderingsprofielen, het actueel houden van 

de zorgdossiers van jouw caseload. Je onderhoudt contact met de client en zijn netwerk. Je voorziet je collega’s 

van relevante informatie, zodat zij de aan hun gedelegeerde werkzaamheden kunnen uitvoeren, en bewaakt dit 

proces. Je bent het 1e aanspreekpunt voor de cliënten uit jouw caseload. Je neemt structureel deel aan 

vergaderingen.  

 

 
 



 

Wat vragen wij 

 Je hebt een afgeronde HBO Social Work  opleiding ( SPH/MWD) 

 Je bent SKJ geregistreerd; Of je kunt deze registratie binnen afzienbare tijd verkrijgen; 

 Je hebt tenminste 2 jaar recente aantoonbare werkervaring in het begeleiden van jongeren uit een (met 

Overstag) vergelijkbare doelgroep.  

 Je woont in de stad Groningen of Oost Groningen; 

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

 Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen (binnen 4 weken na datum indiensttreding). 

 

Wat bieden wij 

Een contract voor 20-24 uur per week. 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 een goede 

pensioenregeling, het gebruik van een laptop en smartphone van de zaak, reiskostenvergoeding en een 

achterwachtvergoeding. Daarnaast behoort het volgen van voor het werk relevante cursussen en trainingen tot de 

mogelijkheden. Er is voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling d.m.v. intervisie, werkbegeleiding en 

teamvergaderingen. Je werkt samen in een multidisciplinair team. 

 

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 

Wil je meer weten over de functie kun je ons bellen via 050-5262634.  

 

Is je interesse gewekt?  

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

En wie weet zien we jou binnenkort!  

 

De vacature blijft tot nader bericht openstaan.   

 

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

 

http://www.overstaguitvoering.nl/

