
‘Het was erg wennen 
op de middelbare 

school, maar nu zit ik 
beter in mijn vel’

‘Het lukt me steeds beter mijn 
leven te organiseren’

Jeugdwet WMO

Voor jongeren in deze leeftijdsfase is het 
moeilijk om gestructureerd de dag door te 
komen: op tijd uit bed komen, naar school, 
werk of verenigingen gaan, het plannen van 
huiswerk en vrije tijd of zelfstandig wonen. 
Dat is lastig voor hen zelf, maar soms ook 
voor het gezin waarbinnen de jongere leeft.

Jongvolwassenen en volwassenen met een 
ontwikkelingsprobleem hebben vaak moeite 
met werk, wonen en opleiding, vinden het 
ingewikkeld om hun sociale netwerk te onder-
houden en kunnen zo in een isolement terecht 
komen. Vo Coach helpt bij het beter op niveau 
presteren met werk of opleiding en het onder-
houden van het sociale netwerk. Ook bieden 
wij ondersteuning bij zelfstandig wonen.

Onze werkwijze   
Stichting vo Coach helpt jongeren te structureren, 
plannen en organiseren. Ook bieden zij steun bij 
het maken van contact met leeftijdgenoten en 
organiseren ze ontspannende activiteiten op maat. 
Ouders kunnen bij vo Coach terecht met opvoedvra-
gen of voorlichting over het onderwijs van hun kind. 

Onze werkwijze   
Stichting vo Coach biedt zowel individuele als groeps-
begeleiding, gericht op het structuren van de dag of 
week en het concentreren op de opleiding, werk of 
ontspanning. Ook is er veel aandacht voor het zo 
zelfstandig mogelijk functioneren. 

Met zorg zoekt vo Coach een begeleider die 
past bij de jongere. Want een goede klik is 
een belangrijke voorwaarde voor een 
succesvolle samenwerking. De begeleiders 
van vo Coach hebben ervaring in het 
onderwijs of in de zorgsector. 

Vo Coach biedt individuele begeleiding op 
de locatie, maar voor sommige jongeren is 
thuisbegeleiding beter, zodat er in een 
veilige omgeving ruimte is voor contact. 
Het werkgebied van Stichting vo Coach 
beslaat de hele regio Rivierenland. 

Jongvolwassenen of ouders nemen contact 
op met het gebiedsteam of de gemeente 
van hun eigen woonplaats. Na goedkeuring 
van de gemeente melden de ouders hun 
kind aan bij Stichting vo Coach, waarna een 
intake volgt. Vo Coach biedt zo nodig hulp 
en advies in het contact met het gebieds-
team of gemeente. 

Voor informatie of aanmelding bel naar 
de stichting: 06 28 44 04 35, stuur een 
e-mail naar mail@vo-coach.nl of kijk op de 
website: www.vo-coach.nl 

Coach op maat
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Innovatief binnen de 
jeugdhulpverlening en WMO

Persoonlijke benadering, een veilige 
en prettige omgeving en écht contact 
maken zijn de grondbeginselen van 
vo Coach. We richten ons op 
persoonlijke groei en het vergroten 
van zelfvertrouwen en 
zelfstandigheid. Uitgangspunten zijn 
de kwaliteiten en de beperkingen 
van de jongere en jongvolwassene. 
Door met kleine doelstellingen te 
werken worden successen zichtbaar. 

Heb je een korte vraag dan kun je ons ook met  
 WhatsApp een bericht sturen. Overige 
individuele begeleiding op afspraak.

Innovatief binnen de 
jeugdhulpverlening en WMO

Aan de slag met vo Coach
Tijdens het intakegesprek maken we 
kennis en bespreken we samen de 
dagelijkse problemen. We vertellen over 
wat Stichting vo Coach aan begeleiding kan 
bieden. Kies je er voor verder te gaan met 
ons, dan maken we samen afspraken. 
We stellen concrete doelen, vastgelegd in 
een handelingsplan. Daarna gaat de 
begeleiding meteen van start.


