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Stichting Father and Mother figure zoekt coaches 
 
Vrijwilligers die als coach 1-op-1 een jongere coachen 
Hoort zegt het voort!: Het coachproject ´Father and Mother figure´ heeft jongeren die graag 
een coach willen hebben.  
 
Hieronder volgt informatie voor iedereen die in Suriname een jongere wil coachen. 
 
Functie 
Word de coach van een Surinaamse jongere! Meld je aan voor ´Father and Mother Figure´! 
We zoeken vrijwilligers die als coach 1-op-1 een jongere coachen. De jongeren zijn 8 t/m 18 
jaar en zitten op het basis- of voortgezet onderwijs in Suriname. De coach fungeert als positief 
rolmodel voor de jongere en het gezin. Gemiddeld reserveert de coach 3-9 maanden minimaal 
2-3 uur per week i.v.m. o.a. contact met de jongere, bij hem of haar thuis, op school of op de 
hobby-club. Jongens worden door een man gecoacht en meisjes door een vrouw. 
 
Wat maakt het de moeite waard? 
Jongeren hebben diverse coachings vragen. Veel jongeren die al zijn gecoacht doen het beter 
op school, vinden en houden een baan of krijgen meer zelfvertrouwen, ontwikkelen betere 
relaties en zijn ondernemend. Jij bepaalt met de jongere waar en wanneer jullie elkaar treffen, 
en wat jullie gaan doen. Ze hebben vaak ook behoefte aan het beter leren omgaan met geld. 
 
Wij vragen 
De coach moet het goede voorbeeld geven, een positief rolmodel zijn met doorzettings- en 
inlevingsvermogen. Het gaat om iemand die werkt, in loondienst of als ondernemer. Je moet met respect 
omgaan met de jongere en de ouder(s), integer, communicatief vaardig en geduldig zijn. Je hoeft geen 
superman of -vrouw te zijn met twee banen en drie studies. Iedereen die positief in het leven staat, aan de 
eisen voldoet en stevig in zijn/haar schoenen kan een goede coach zijn. Het is belangrijk dat een coach 
gedurende een jaar ongeveer 1 tot 2 uur per week beschikbaar is. Je hebt bij voorkeur minimaal MULO-
diploma, een coachings-, sociaal maatschappelijke- of leraren-opleiding gevolgd en/of afgerond. Tevens 
heb je ervaring met het coachen van jongeren en hebt twee referenties die kunnen vertellen over jouw 
resultaten. Je moet immers in staat zijn om een coachings-casus op te lossen waarbij je duidelijk aangeeft 
wat het verschil is tussen coaching en hulpverlening, immers onze core-business is coaching. Verder dien 
je in staat te zijn om wekelijks kort en bondig, maar helder schriftelijk te rapporteren over de voortgang van 
de coaching. Je moet vragen kunnen stellen en goed kunnen luisteren. Je weet een Begeleidingsplan te 
hanteren waarin coachingvraag, aanpak en resultaten duidelijk zijn verwoord. Tevens moet je resultaten 
kunnen meten, waardoor er bewijs is van hetgeen je hebt bereikt bij de coachee. 
 
Wij bieden 
Elke coach heeft recht op een training over coachende vaardigheden en over de opzet van het 
programma. Er zijn elk kwartaal intervisiebijeenkomsten met een groepje coaches. Daarnaast is 
er supervisie vanuit het programma zodat je als coach altijd het juiste blijft doen en je ook zelf 
kunt blijven groeien op basis van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP). Dit vereist dat je 
zelf-inzicht hebt (eigen sterke en zwakke competenties), coachbaar bent en bewust bent van 
ethisch handelen en de gevolgen daarvan. 
 
Interesse? 
Professionals en vrijwilligers met een hart voor jongeren, kunnen zich aanmelden via 
info@fathermotherfigure.nl of bellen naar 7573898. 
 
Daarna word je uitgenodigd voor een intakegesprek waarbij wordt gevraagd naar jouw 
motivatie, kwaliteiten en voorkeuren. Indien goed gescreend word je uitgenodigd voor een 
training.  
 


