Jan Arends is een organisatie die landelijke (ambu lante) begeleiding, training en opvang biedt,
aan jongeren en volwassenen. Of je nu een psychiatrische en/of sociale beperking hebt, of in
de gevangenis hebt gezeten. Of je verslaafd bent geweest of dakloos... voor ons ben je een
burger als ieder ander . Bij Jan Arends werken ongeveer 180 mensen.
Werken bij Jan Arends betekent werken in succesvo lle zelforganiseerde teams. Van elkaar
leren, jezelf ontwikkelen, initiatieven nemen en uitgedaagd worden om steeds weer het beste
in jezelf naar boven te halen. Jan Arends is onderdeel van de Calder Holding, een bundeling
van bedrijven op het gebied van Werk, Zorg en Onderwijs . Bij Calde r Holding werken ongeveer
900 mensen.
Om onze ambulant begeleiders en de medewerkers die in onze huizen werken te ondersteunen
en te coachen, zoeken wij voor Zuid-West Nederland een:

Teamcoach / orthopedagoog
(28-40 uur )
Doel van de functie
Binnen Jan Arends is teamcoaching een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een
gelijkwaardige één-op-één-relatie met de Jan Arends coach. Binnen het teamcoachtraject
bepaal je samen met de Jan Arends coach de doelen. Het gaat om vraagstukken die in verband
staan met het behalen van de doelstellingen die de JA -coach en de cliënt gezamenlijk hebben
geformuleerd en vastgelegd heb ben in de begeleidingsplannen. Je richt je op de vraag ‘wat
heeft de cliënt nodig en wordt dat ook geboden’.
Je bewaakt de tijdigheid en kwaliteit van de begeleidingsplannen. Als de tijdigheid of de
kwaliteit van de begeleidingsplannen te wensen overlaat bespreek je dit met d e desbetreffende
Jan Arends coach. Daarnaast ben je mede verantwoo rdelijk voor het verloop va n de
intakeprocedures in de huizen en ambulant. Je maakt deel uit van het deskundigheidsteam (het
‘4k team’) dat zelforganiserend is. Het team is samengesteld uit teamcoaches en intervisoren.
Taken en verantwoordelijkheden


Je bespreekt de voor tgang van cliënten vanuit de vraagstelling ‘wat heeft de cliënt nodig en
wordt dat ook geboden’ ;



Je signaleert zaken die spelen en die van invloed zijn op het uitgangspunt ‘wat heeft de
cliënt nodig en wordt dat ook geboden’. Indien dit het geval is bespreek je met de Jan
Arends coach hoe belemmeringen opgeruimd ku nnen worden;



I ndien er vrag en zijn die gaan over het methodisch handelen verwijs je die door naar de
intervisor;



Je controleert of gemaakte afspraken op een juiste wijze worden geregistreerd;



Je bent samen met de andere teamcoaches verantwoordelijk voor het afhandelen van
meldingen, je maakt daarbij gebruik van het juiste protocol;



Het maken van jaarplanningen voor alle teams die je begeleidt ;



Het voeren van periodieke overlegmomenten met ‘jouw’ Jan Arends coaches (min. 1x in de
maand);

Wij vragen


Een wo-diploma orthopedagogiek;



Minimaal drie jaar ervaring i n een soortgelijke rol;



Aantoonbare kwaliteiten en ervaring met onze doelgroep;



Je bent deskundig op het vlak van psychische en/of verstandelijke beperkingen;



Je hebt ervaring met het coach en van collega’s op inhoudelijk e vraagstukken;



Je bent aangesloten bi j een relevante beroepsvereniging , bijvoorbeeld de NVO;



Gezien de huidige samenstelling van het team is het noodzakelijk dat éé n van je werkdagen
op de vrijdag valt;



Je hebt een enthousiaste, positieve, zelfstandige, flexibele, creatieve en proactieve
werkhouding .

Wij bieden
Een uitdagende en afwisselende baan bin nen een dynamische en groeiende organisatie. In
overleg bepalen we jouw werkritme waarbij we flexibel kunnen zijn in werktijden en
werkdagen.
Verder bieden we jou:


Een marktconform salaris;



Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling;



25 vakantiedagen (o.b.v. 40 uur);



8% vakantiegeld;



Mogelijkheden tot het volgen van opleidi ng en trainingen;



Professionele werkomgeving;



Deskundige en betrokken collega’s;



Goede balans tussen werk en privé;



Laptop en smartphone;



Een uitstekend pensioen bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn;



Collectieve zorgverzekering;



Gratis sportabonnement;



Reiskostenvergoeding.

Reageren?
Herken jij je in bovenstaande vacature? Dan willen we je graag leren ken nen. We ontvangen
graag jouw CV en motivatie via solliciteren@janarends.nl Wil je eerst inhoudelijk meer weten
over deze vacature, neem dan gerust contact op met Ger Schippers via 088 -270120 0. Meer
over Jan Arends vind je op www.janarends.nl

