
 

 

Buiten Gewoon Leer-werkbedrijf zoekt: 

 

Een organiserende werkbegeleider/groepscoach met ruime ervaring als hovenier 

In samenwerking met een gemeente hebben wij een project om mensen met een grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt weer een bijdrage te laten leveren aan de samenleving en ervoor 

te zorgen dat zij groeien op de participatieladder. 

Voor dit project zijn wij op zoek naar een groepscoach welke eerst aangesteld wordt binnen 

ons bedrijf om dit project samen ;mee op te starten. Na een jaar is de intentie dat de 

groepscoach dit project verder zal voortzetten bij de gemeente 

De werkzaamheden  

Als groepscoach werk je binnen dit project als hovenier en geef je ondersteunende 

begeleiding aan deelnemers (maximaal 5) die in dit traject komen. Jij zorgt voor structuur en 

regelmaat voor onze deelnemers en bepaalt welke werkzaamheden iemand kan doen. Hierin 

heb je een begeleidende rol. Je doet de werkzaamheden voor en zorgt ervoor dat het op de 

juiste manier wordt opgepakt. Jij bent degene die de deelnemers stimuleert.  

Daarnaast zorg je samen met een trajectbegeleidster ervoor dat de deelnemer hun 

competenties ontwikkelen dit doe je op basis van de coaching- gesprekken. Tijdens de 

werkzaamheden houd je hen en de veiligheid nauw in de gaten. Waar nodig spreek je de 

deelnemers aan op hun gedrag en signaleer je problemen. 

Naast bovenstaande zorg je ervoor dat het resultaat van het werk geleverd wordt op het 

afgesproken beeld/ kwaliteitsniveau. Hierin onderhoud je ook de communicatie met de klant 

(gemeente) 

Wat wordt er van je verwacht  

Het is van belang dat je in moeilijke situaties altijd rustig blijft. Je toont geduld, bent 

stressbestendig en je houdt rekening met achtergrond, ziektebeeld, kwaliteiten, beperkingen, 

(ontplooiings)wensen en belastbaarheid van de deelnemers.  Het komt er dus op neer dat je 

goed om kunt gaan met verschillende soorten mensen en je je niet zomaar van de wijs laat 

brengen . 

En voor de rest 

Je bent een gemotiveerde en sociale groene medewerker (gedegen vakkennis, MBO+ 



richting groen) met leidinggevende capaciteiten en minimaal 10 jaar werkervaring met 

onderhoud (in de openbare ruimte). Je hebt kennis van (groen)bestekken en kunt van daar 

uit zelfstandig de werkzaamheden uitzetten. Rijbewijs B(E) is een vereiste. 

Interesse? 

Stuur dan je brief en motivatie voor 8 maart 2016 naar: info@buitengewoondagbesteding.nl. 

Eventuele vragen over de vacature kunt u het beste stellen via de email. 

Mochten wij de mogelijkheden zien in uw sollicitatie dan hoort u voor 10 maart 2016 van ons. 

Mocht u na deze datum niets gehoord hebben, dan gaan wij verder niet in op uw sollicitatie. 
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