
  

 

 

 

Jan Arends is een organisatie die landelijke (ambulante) 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 succesvolle zelforganiseerde teams. Van elka ar 

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 Calder 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 Noord-Midden Nederland een: 

 

 

Sr. Teamcoach / orthopedagoog    

(28-40 uur) 

 

Doel van de functie 

Als senior orthopedagoog / teamcoach ben je een belangrijke sparringpartner voor de directie. 

Je kunt de positie van primus inter pares innemen waarbij je jouw kennis en kunde inzet bij het 

inhoudelijk ondersteunen en adviseren van jouw collega teamcoaches .  

 

Bij Jan Arends staat teamcoaching voor persoonlijke begeleiding op basis van een 

gelijkwaardige één-op-één-relatie met de Jan Arends coach. Je richt je op de vraag ‘wat heeft 

de cliënt nodig en wordt dat ook geboden’. Je ondersteunt jouw collega teamcoaches bij het 

vast blijven houden van deze focus.  

 

Je maakt deel uit van het deskundigheidsteam (het ‘4k team’) dat zelforganiserend is. Het 

team is samengesteld uit teamcoaches en intervisoren. Je handelt proactief in het verder 

ontwikkelen van het team en denkt mee over strategieën die de kwaliteit van het werk op een 

hoger plan brengt. Je bewaakt samen met jouw collega teamcoaches de tijdigheid en kwaliteit 

van de begeleidingsplannen. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor het verloop van de 

intakeprocedures in de huizen en ambulant.  

 

Taken en verantwoordelijkheden  

 Je houdt je bezig met het mede ontwikkelen van relevant beleid zodat de werkzaamheden 

van Jan Arends blijven voldoen aan onze kwaliteitseisen en aan de eisen die externe partijen 

aan ons stellen; 

 Inzet van jouw kennis en kunde met als doel het inhoudelijk ondersteunen van jouw collega 

teamcoaches; 

 Je monitort of de primaire werkprocessen lopen zoals bedoeld en je volgt jouw collega 

teamcoaches of zij zich in staat voelen dit ook te doen;  

 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); 

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



  

 

Wij vragen 

 Een wo-diploma orthopedagogiek; 

 Minimaal vijf jaar ervaring in een soortgelijke rol; 

 Aantoonbare kwaliteiten en ervaring met onze doelgroep; 

 Je hebt ervaring in het mede uitrollen en bestendigen van belangrijke processen waarbij je 

gebruik maakt van jouw vaardigheden om anderen te overtuigen;  

 Je haalt er voldoening uit om een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van belei d; 

 Je bent in staat op een goede wijze aan te sluiten bij de verschil lende niveaus in de 

organisatie; 

 Je herkent de belangrijke signalen binnen en buiten de organisatie en kunt die vertalen naar 

het coaching proces en nieuw beleid;  

 Je kunt inhoudelijke vraagstukken vertalen naar passende begeleidingstrajecten;  

 Je durft stelling te nemen als je van mening bent dat processen niet lopen zoals bedoeld;  

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

 Je hebt ervaring met het coachen van collega’s op inhoudelijke vraagstukken;  

 Je bent aangesloten bij een relevante beroepsvereniging, bijvoorbeeld de NVO; 

 Gezien de huidige samenstelling van het team is het noodzakelijk dat één 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 binnen 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 opleiding 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 kennen. 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 088-2701200. Meer 

over Jan Arends vind je op www.janarends.nl  
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