Jeugdzorgwerker B voor de regio Noord-/Midden-Limburg/
Zuidoost-Brabant
Heb jij ervaring in de ambulante hulpverlening, ben je woonachtig in de regio Noord- of MiddenLimburg of Zuidoost-Brabant én op zoek naar werk, reageer dan snel!

Toelichting functie:
Als Jeugdzorgwerker B bied je intensieve begeleiding aan gezinnen waar sprake is van opvoedingsen/of gedragsproblematiek in combinatie met psychiatrische problematiek en/of een licht
verstandelijke beperking. Samen met je collega’s organiseer je de ondersteuning en hulp die nodig is
en je brengt het netwerk in kaart. Daarbij richt je je op het versterken van de eigen kracht van het
gezin met behulp van het netwerk. Je verzorgt samen met je collega’s de zorgcoördinatie, de
hulpverlening en de praktische ondersteuning. Je betrekt relevante externe partijen en werkt samen
met gemeentes, behandelaars en ketenpartners. In elk gezin wordt maatwerk geboden, waardoor
elk traject anders is. Je werkt altijd samen met een of meerdere collega’s in een gezin.
Door je ervaring weet je welke impact multi problematiek op een gezin heeft. Je overziet snel situaties
en waarborgt de veiligheid in een gezin en voorkomt ontwikkelingsbedreigingen. Lastige situaties
weet jij het hoofd te bieden. Je durft door te pakken en weet de juiste interventies in te zetten. Je
kunt een stapje terug doen om ruimte te creëren voor goede observatie en analyse, om samen met
je collega’s tot een methodische aanpak te komen. Indien nodig bedenk je creatieve, praktische
oplossingen die niet altijd direct voor de hand liggen. Je bent in staat snel een samenwerkingsrelatie
op te bouwen om de wensen van het gezin op te volgen maar hen ook te confronteren. Je bent
actiegericht (zowel regisserend als uitvoerend. Je werkt vanuit de presentiemethodiek en je bent
flexibel in houding en werktijden.

Functie-omschrijving:
•
•
•
•
•

afwegen in hoeverre hulp nodig is of dat het gezin door eigen kracht en inzet van het eigen
netwerk voldoende geholpen wordt;
samenstellen van een integraal zorgleefplan met de jeugdige en het gezin. Hier wordt gekeken
naar het volledige systeem en hulpvragen op de verschillende domeinen. Er wordt samen met de
jeugdige en het gezin op een overstijgende wijze ingespeeld op de hulpvraag;
versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van het gezin, waarbij het gezin de regie
houdt tijdens het realiseren van het zorgleefplan (binnen een positieve en veilige leefomgeving);
borgen van de eigen professionele ontwikkeling en die van het team, zodanig dat relevante
kennis voor de uitvoering van de werkzaamheden actueel is en bijdraagt aan verbeteringen in
hulpverlening, methodieken, processen en (externe) samenwerking;
meewerken aan het realiseren van teamdoelstellingen.

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een afgeronde Hbo-opleiding (MWD, SPH, Pedagogiek);
SKJ geregistreerd (of bereid zich te laten registreren);
kennis van en inzicht in het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken (met name de presentie
methode);
kennis van de toepassing van de geldende en wettelijke kaders voor jeugdzorg;
kennis van pedagogiek, (ontwikkelings-)psychologie en diagnostiek;
kennis van psychiatrie, verslavings- (problematiek), verstandelijke beperkingen en (seksueel-)
geweld;
kennis van complexe gezinssystematiek en de signalen van kindermishandeling;
kennis van de sociale kaart;
kennis, inzicht en ervaring in crisis, crisissituaties, crisismanagement en crisisinterventies;
kennis en inzicht in interventies ten behoeve van het verhogen van veiligheid van jeugdigen.
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Verder beschik je over:
• communicatieve en onderhandelingsvaardigheden, voor het creëren van een draagvlak voor
beslissingen in conflictsituaties;
• schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vastleggen van bevindingen in rapportages;
• sociale vaardigheden nodig om belangentegenstellingen te overbruggen;
• het kunnen inschatten van de ernst van de situatie waarin een kind zich bevindt en hierin kunnen
handelen overeenkomstig het plan van aanpak;
• in het bezit van een rijbewijs, laptop en een auto.

Arbeidsvoorwaarden:
Medewerkers van anaCare krijgen de vrijheid om het werk vanuit eigen inzicht en verantwoordelijkheid uit te voeren. Er is altijd ruimte voor werkbesprekingen met je collega’s of coördinator. Doordat
elke gezinssituatie anders is, is geen dag hetzelfde. Je salaris is conform CAO Jeugdzorg en wordt
bepaald door opleiding en werkervaring. Uren per week zijn in overleg nader te bepalen.
Je krijgt bij anaCare de mogelijkheid jezelf verder te ontwikkelen door middel van opleidingen en
trainingen.

Interesse in deze vacature:
Ben je enthousiast over deze functie en herken je jezelf in het profiel, dan nodigen we je uit om te
solliciteren. Overtuig ons met een schriftelijke motivatie waarom jij geschikt bent voor deze functie!
Stuur je sollicitatie naar personeelszaken@anacare.nl.
Acquisitie n.a.v. deze vacature stellen wij niet op prijs.
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