GEZINSCOACH AMBULANT JEUGD

Type

Vacature

Intern nummer

60-2022

Organisatie

Leger des Heils regio Oost

Locatie

Ambulant Jeugd Ede

Werkveld

Jeugdzorg

Opleidingsniveau

Hbo

Arbeidstijd

Part time

Uren van

24

Uren tot

36

Arbeidsovereenkomst

bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast
dienstverband

CAO

Jeugdzorg

Externe url

Bekijk

Informatie verkrijgen bij

Afdelingsmanager Kim Rensen 06-1554 1662

Functie(s)

Ambulant Hulpverlener
begeleider ambulant
Gezinshulpverlener

Publicatiedatum

05-08-2022

Ingangsdatum

in overleg

Reageer voor

15-10-2022

Nummer

113127

Over de locatie
Ambulant Jeugd Ede
Intensieve ambulante gezinsbegeleiding van 10 voor Toekomst staat voor de 10 leefgebieden waar wij allemaal
ondersteuning en begeleiding op bieden. Wij bieden dit aan gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar oud waarbij er
sprake is multiproblematiek. De hulpverlening is gespecialiseerd in ouders of kinderen die functioneren op een licht
verstandelijk niveau of waarbij psychiatrische problematiek de grondslag is. Wij komen vaak in beeld wanneer het gezin
al veel hulpverlening heeft gehad en nog niets heeft gewerkt. Wij zijn vaak de laatste kans voor een gezin om de
thuissituatie te verbeteren zodat de kinderen thuis kunnen blijven wonen. Naast gezinscoaches hebben wij ook
kindercoaches, waarbij we werken volgens de kindercoach methodiek en we in kunnen spelen op ondersteunings- en
leervragen bij jongeren tussen 4 en 18 jaar oud.

Functieomschrijving
Zoek je een zelfstandige job met maatschappelijke impact waarbij je je eigen agenda kan indelen?
Dan hoef je niet langer te zoeken!
Wij bieden jou een afwisselende baan, waarbij de uren in onderling overleg worden bepaald.
Wil jij als ambulant gezinscoach de kans pakken om een positieve en langdurige verandering te brengen binnen
gezinnen die te maken hebben met complexe hulpvragen? Dan maken we graag kennis met je.

Wat ga je doen
Als gezinscoach ben je onderdeel van het team Ambulant Ede Jeugd dat beter bekend staat als ‘10’ voor Toekomst. Je
standplaats is Ede maar verder ben je door heel regio Noord-Veluwe en Foodvalley actief. Zie:
https://www.legerdesheils.nl/locatie/leger-des-heils-regio-oost
Als gezinscoach begeleid je gezinnen met opgroeiende kinderen waar sprake is van multi-problematiek. De
hulpverlening is gespecialiseerd in ouders of kinderen die functioneren op een licht verstandelijk niveau of waarbij
psychiatrische problematiek de grondslag is.
Je biedt praktische begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie van meerdere gezinnen. Je stelt behandelplannen
op in samenspraak met het gezin, netwerk en betrokken hulpverlening. Je zet in op de krachten en mogelijkheden van
het gezin. Er is vaak sprake van onveiligheid in de opvoeding waarom bij sommige gezinnen gedwongen hulp is
opgelegd vanuit de rechtbank. In deze situaties is er ook een jeugdbeschermer betrokken. Jij bent als gezinscoach de
schakel in het kunnen maken van de vertaalslag richting de ouders en kinderen in hoe zij de doelen van de
jeugdbeschermer praktisch om kunnen zetten zodat de thuissituatie wordt verbeterd. Jij gelooft in kansen en sluit aan bij
wat het gezin nodig heeft en begint zo nodig weer opnieuw (met een tweede of derde kans) waarbij jij toe werkt naar
zelfredzaamheid van het gezin.

Functie eisen
Om deze functie van Gezinscoach goed uit te voeren, heb je:
Een Hbo-diploma, Social Work richting SPH/MWD/Pedagogiek of vergelijkbaar
Een SKJ-registratie
Bij voorkeur een afgeronde opleiding IAG afgerond
Werkervaring met gezinssystemen en/of ambulant werken
Kennis van gezinssystemen, sociale wet- en regelgeving (o.a. richtlijnen jeugdzorg en sociale kaart en omgeving)
Gerichtheid op samenwerking en teamontwikkeling waarbij je ook goed zelfstandig kan werken
De bereidheid om in de avonduren te werken en op te treden bij crisissituaties
Een rijbewijs en auto
Een christelijke geloofsovertuiging en onderschrijf je de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en
Gezondheidszorg.

Inschaling
Als gezinscoach bij het leger des Heils ontvang je:
Een baan van betekenis en een verantwoordelijke rol met kwetsbare gezinnen
Een contract voor (minimaal) 24 uur per week tot (maximaal) 36 uur per week. Jouw wensen en mogelijkheden
worden tijdens het sollicitatiegesprek besproken.
Een beloning afhankelijk van je opleiding en werkervaring in schaal 9 van de cao Jeugdzorg(€ 2.725,30 tot €
4.085,32 bruto per maand bij 36 uur per week)
25 Vakantiedagen
Vakantiegeld 8%
Eindejaarsuitkering van 8,3%
Reiskostenvergoeding
Een goede pensioenregeling (Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn)
Een passend aanbod van trainingen via onze LdH Academie
Een betrokken team van deskundige collega’s om mee samen te werken

Bijzonderheden
Over het Leger des Heils
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke
motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen, kinderen en (jong)volwassenen, die ondersteuning nodig
hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding.
Leger des Heils Oost is onderdeel van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Als Leger des Heils
Oost helpen wij kwetsbare mensen in de maatschappij. Onze 650 medewerkers en 225 vrijwilligers zetten zich in om
jaarlijks 2.700 hulpvragers te ondersteunen. Dat doen we middels jeugdhulpverlening, pleegzorg, ambulante begeleiding,
kindercoaching, begeleiding van zwerfjongeren, woonbegeleiding, beschermd wonen, verpleging en verzorging,

palliatieve zorg en verslavingszorg.
Afdelingsinformatie
Intensieve ambulante gezinsbegeleiding van 10 voor Toekomst staat voor de 10 leefgebieden waar wij allemaal
ondersteuning en begeleiding op bieden. Wij bieden dit aan gezinnen met kinderen van 0 tot 18 jaar oud waarbij er
sprake is multiproblematiek. De hulpverlening is gespecialiseerd in ouders of kinderen die functioneren op een licht
verstandelijk niveau of waarbij psychiatrische problematiek de grondslag is. Wij komen vaak in beeld wanneer het gezin
al veel hulpverlening heeft gehad en nog niets heeft gewerkt. Wij zijn vaak de laatste kans voor een gezin om de
thuissituatie te verbeteren zodat de kinderen thuis kunnen blijven wonen. Naast gezinscoaches hebben wij ook
kindercoaches, waarbij we werken volgens de kindercoach methodiek en we in kunnen spelen op ondersteunings- en
leervragen bij jongeren tussen 4 en 18 jaar oud.
Wil je meer weten over het Leger des Heils neem dan eens een kijkje op www.legerdesheils.nl of
www.legerdesheils.nl/oost

Interesse en contact
Wil jij bij ons aan de slag en je inzetten als ambulant gezinscoach? Reageer dan via de button ‘Solliciteer direct’ bij de
vacature op https://www.legerdesheils.nl/vacatures/vacature/gezinscoach-ambulant-jeugd-ede-v167761
De vacature sluit zodra de juiste kandidaten zich melden om ons team te versterken.
Heb je nog vragen? Bel dan naar Kim Rensen, afdelingsmanager (tel 06-15541662). Als je vragen hebt over de
procedure, dan kan je bellen naar Marja Hartkamp, Recruiter regio Oost (tel. 06-12407703)
Ter info:
Conform het Werving en Selectiebeleid van St. Leger des Heils W&G hebben interne kandidaten bij gelijke
geschiktheid voorrang op deze vacature.
Screening en het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Het kunnen verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk. De kosten hiervoor worden
vergoed.

