
 

 

Boxchainge zoekt een Boks-agoog in dienstverband! 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie zijn wij? 

 

Boxchainge is een jonge 
zorgaanbieder met een 
vernieuwde aanpak 
binnen de jeugdzorg & 
GGZ. Door middel van 
bokscoaching & -therapie 
willen wij jongeren  & 
volwassenen hun krachten 
laten ontdekken.  
Boxchainge bestaat uit 
een jong en dynamisch 
team, waar ruimte is voor 
zelfontwikkeling en 
creativiteit. 

   Wat ga je doen? 

Als Boks-agoog ga  je aan de slag met de hulpvraag van de jongere/volwassene in de 
ring. Je start een individueel traject om de jongere/volwassene inzicht te bieden in 
zijn/haar gedrag.  Middels de bokshandschoenen worden de (on)bewuste patronen 
in kaart gebracht.  
Ook worden er boksessies in gezet om de systeemdynamiek te analyseren en waar 
mogelijk te ondersteunen.  
Tot slot werk je intensief samen met de instanties die betrokken zijn bij het traject 
van de cliënt. 
 Boxchainge is een groeiende organisatie waarbij zowel behandeling als begeleiding 
wordt aangeboden. Jouw visie en ervaring zal dan ook van grote waarde zijn! 

 Wie zoeken wij? 

•  Minimaal een HBO 

opleiding (Jeugdzorg/GGZ) 

• SKJ geregistreerd 

• Minimaal drie jaar 

werkervaring binnen 

jeugdhulpverlening 

• Kennis van en inzicht in de 

problematiek van de 

doelgroep; met name de 

thema’s emotie-regulatie, 

weerbaarheid en trauma. 

• Casussen vanuit een 

holistische benadering 

kunnen onderzoeken. 

•  Sportachtergrond wel 

gewenst.  

• Enthousiaste, leergierige en 

zelfbewuste houding 

• Creatief, out of de BOKS 

kunnen denken 

• Flexibele instelling 

Wat bieden wij? 
• Interne opleidingstraject tot 

Boks-agoog. Waarbij het 
inzetten van de GLOVES 
methode centraal staat. 

• ACT- Basiscursus (Act in 
actie) 

• Geen boks ervaring? Je krijgt 
de mogelijkheid om een 
uitgebreid traject te volgens 
gericht op de vaardigheden 
van de bokssport 

• Uitdagende sportieve 
werkplek 

• Ruimte voor creativiteit & 
zelfontwikkeling 

• Je beheert je eigen agenda 

• Arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd met uitzicht op 
vast dienstverband 

• Uren in overleg  

• Salaris afhankelijk van 
opleiding en ervaring, 
conform CAO Jeugdzorg 

 

 Wat voeg je toe? 

• Eigen caseload 

• Brengt de hulpvraag van de 

jeugdige/volwassene in kaart 

• Stelt een flightplan op en kan 

procesmatig te werk gaan 

• Bevordert een integrale 

aanpak 

• Creatieve aanpak en kan 

goed aansluiten bij de 

jongere/volwassene 

• Stimuleert en motiveert de 

jongere/volwassene 

• Bent stressbestendig, 

professioneel en gaat voor 

het beste resultaat! 

• Kan goed samenwerken met 

andere partners. 

 Hebben wij je interesse gewekt? 

Stuur een mailtje met daarin jouw CV en motivatiebrief naar 

  info@boxchainge.nl 


