
VACATURE RE-INTEGRATIE COACH   
 

REMY4YOU Coaching & Training heeft zich gespecialiseerd in de re-
integratie trajecten in combinatie met het energetisch veld van het paard. 
Onze ambitie is om landelijke dekking te geven aan onze klant het UWV 
vanuit een dienstverlenende rol. Wij zijn een full service dienstverlener met 
een eigenzinnige en betrokken kijk op verzuim. We beoordelen wat iemand 
nog wél kan en stimuleren onze cliënten om vanuit veiligheid te leren 
vertrouwen op zichzelf, zodat ze in de toekomst weer van betekenis 
kunnen zijn voor de maatschappij. wat de mogelijkheden zouden kunnen 
zijn voor re-integratie. 

 

Hoofdkantoor is gevestigd in Boxtel  

 

Functie – inhoud 

REMY4YOU Coaching & Training  is op zoek naar een doortastende en energieke Re-
integratiecoaches in de regio’s:  

• Noord-Holland  
• Zuid-Holland Regio Den Haag/Rotterdam 
• Zeeland 
• Limburg 
• Oost-Brabant 
• West-Brabant 
• Zuid Gelderland 
• Utrecht 
• Groningen 

Als Re-integratiecoach begeleidt je cliënten naar passend werk, te denken valt aan: 

• UWV “Modulaire Trajecten” 
• UWV “Werkfit maken” 
• UWV “Naar werk” 

 

Hierbij onderhoud je regelmatig contact met de arbeidsdeskundige van het UWV en informeert deze 
actief over de vorderingen d.m.v. tussentijdse rapportages. Naast goede coaching en 
begeleidingsvaardigheden wordt er verwacht dat je beschikt over een eigen netwerk binnen de arbo 
wereld en/of deze zelfstandig opbouwt.  Je bent zelfstandig, betrokken (met oog op de mens) en 
resultaat gericht werken zijn belangrijke vereisten. Er wordt verwacht dat je proactief, accuraat en 
zelfstandig te werk gaat. 

Goede communicatieve vaardigheden zijn essentieel. Vanuit het hoofdkantoor vindt inhoudelijke en 
procesmatige ondersteuning plaats. 

Functie – eisen 

• Aantoonbaar HBO werk- en denkniveau; 
• Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring op gebied van coaching met behulp van 

paarden; 
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• Minimaal aantoonbare 150u praktijk ervaring; 
• Gedegen opleiding in coaching met behulp van paarden; 
• Gedegen opleiding in coaching; 
• Een ruimte beschikbaar, waar je kan coachen in een veilige comfortabele setting; 
• Je hebt actuele kennis over wat er leeft in de maatschappij; 
• Je hebt het vermogen en inzicht om op afstand en overstijgend te kijken naar bepaalde 

zaken. 
• Je kan zowel begeleiden als bemiddelen naar werk (behoren tot de taken/werkzaamheden) 
• Je staat ingeschreven bij de KvK als ZZP’er 
• Je hebt een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering 
• Je kan een verklaring waaruit blijkt dat uw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het 

vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving (VOG) overleggen 

 

Eén van de belangrijkste kenmerken van een goede coach is het vermogen om vertrouwen op te 
wekken en een veilige omgeving te creëren voor onze cliënt. Zonder vertrouwen voelt een cliënt zich 
niet veilig, en is hij of zij niet open. Dit is wel nodig om iemand goed te begeleiden 

Overige kernkwaliteiten: 

Positief, Empathisch, Flexibel, Netwerker, Punctueel, Georganiseerd, Kan prioriteiten stellen, 
Ondernemend, representatief, Zelfstandig kunnen werken, Resultaat gericht, Communicatief. 

 

Wat bieden wij jou? 

 

Je komt onder de vlag van REMY4YOU Coaching & Training te werken in een enthousiast team. 
REMY4YOU is sterk aan het groeien en dat biedt mogelijkheden om je door te ontwikkelen.  

Wij streven ernaar om een persoonlijke band op te bouwen en om een veilige omgeving te creëren 
voor onze cliënten. 

Onze missie is om mensen lekkerder in hun vel te laten zitten en dit kan door onze cliënten in contact 
te laten komen met zichzelf, zonder toeters, bellen of gezweef, maar wel zuiver en congruent. Als er 
overeenstemming is in het denken, voelen en spreken, worden ze niet alleen een prettiger mens, 
maar stralen ze ook vertrouwen uit en raken ze weer in balans.  

Wij werken graag vanuit wederzijds respect en vertrouwen en plezier maken mag! Onze coaches zijn  
zelf “down to earth” en hebben geen oordeel over goed of fout. Ze zijn ervan overtuigd dat ieder 
mens recht heeft op liefde en zorg in een veilige omgeving waar het zich kan ontwikkelen en 
opgroeien tot een persoon die verantwoordelijkheid neemt voor zijn leven binnen zijn eigen 
mogelijkheden. 

Interesse in het samenwerken met deze jonge groeiende organisatie? 

Je kan je cv en motivatiebrief sturen naar vacature@remy4you.nl  t.a.v. Remy Pronk 

 

mailto:vacature@remy4you.nl

