Vacature

Jeugdprofessional in de functie
van gezinsregisseur
(24 uur)
Wij zoeken een (afstuderende) jeugdprofessional die met passie en plezier aan de slag wil
als gezinsregisseur met Sliedrechtse gezinnen. Ben jij die hulpverlener die affiniteit heeft met
gezinnen en regie? Ga jij doelgericht te werk? Ben jij een verbinder die alle betrokkenen
rondom een gezin bij elkaar brengt? Ben jij betrouwbaar in je handelen? Dan is deze
vacature wellicht wat voor jou!
Ben jij de jeugdprofessional die…..

•
•
•
•
•
•
•
•

…aan kan sluiten bij (het tempo van) het gezin, verbinding houdt met het gezin en de
uitvoering bewaakt van een integraal ondersteuningsplan?
…naar het volledige systeem kijkt en naar de hulpvragen op de verschillende
domeinen?
…gericht is op het versterken van de eigen kracht en de zelfredzaamheid van het
gezin?
… het gezin (of zijn netwerk) ondersteunt om zoveel mogelijk zelf de regie te houden
of weer over te nemen?
…zorg draagt, dat de hulpverlening passend en sluitend is.
… de geboden hulpverlening monitort en structureert en zorgt dat de hulpverlening
voor het gezin goed op elkaar is afgestemd is en overzichtelijk blijft?
…de hulp regelmatig evalueert en bewaakt of de gestelde doelen behaald worden?
…werkt vanuit een budgetbewust kader?

Wat zoeken we in jou?
•
•
•
•
•
•
•

Je bent aan het afstuderen voor een hbo-opleiding en bent geregistreerd bij het
passende beroepsregister (SKJ) of bent bereid je te registreren;
Goede dosis enthousiasme om aan de slag te gaan als gezinsregisseur;
Je vindt het een uitdaging kennis te nemen van het nieuwe inkoopkader Jeugdhulp
en de verschillende wetten, die van belang zijn (Jeugdwet, Wet maatschappelijk
Ondersteuning, Wet langdurige Zorg)
In het contact met kind, ouders, samenwerkingspartners lukt het jou om aan te
sluiten, te ondersteunen en/of verbinden. Je durft een standpunt in te nemen en
buiten de bestaande kaders te denken;
Planmatig werken, heldere verslaglegging en overzicht bewaren zijn aan jou
toevertrouwd, waarbij je afweegt wat op de vraag en bij het gezin aansluit.
Het werk is dynamisch en aan verandering onderhevig. Jij beschikt daarom over een
flexibele houding;
Je bent creatief en denkt in mogelijkheden, afgestemd op de vraag van de cliënt.

Waar kom je te werken?
In Sliedrecht bieden we alle hulpverlening op het gebied van jeugd & gezinshulp, zorg &
welzijn en werk & inkomen vanuit het Bonkelaarhuis. Samen doen we wat nodig is voor de
inwoners van Sliedrecht. Onze ambities zijn onder andere: het realiseren van een sterke
sociale structuur, vormen van een passend vangnet, versterken van vroeg signalering en
vroeghulp, vraaggericht werken en in samenhang, budgetbewust werken. Het Bonkelaarhuis
is georganiseerd in cirkels van verantwoordelijkheden bijv. volwassenen en jeugd en
gezinnen.
Als jeugdprofessional kom je te werken in de cirkel gezinsregie. Wij bieden je een plek
binnen ons team waarbij je jezelf mag ontwikkelen en er veel ruimte is om te doen waar je
goed in bent en waar je plezier in hebt.
Wat kun je van ons verwachten?
Natuurlijk mag je van ons ook het een en ander verwachten. Wij belonen jouw inzet met het
volgende:
• Jouw werk doet er echt toe voor de inwoners van Sliedrecht;
• Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met mogelijkheid tot een vast dienstverband
bij goed functioneren;
• Salaris conform CAO Jeugdzorg, startend in functieschaal 8 met de mogelijkheid – na
diplomering - uit te groeien naar functieschaal 10.
• Opname in het pensioenfonds zorg en welzijn (PFZW)
• Fijne collega’s die er voor je zijn als het mee- en tegenzit;
• Studiefaciliteiten: je bent de regisseur van jouw eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld door
het volgen van een cursus of opleiding;
• Een werkomgeving met diverse functies onder één dak;
• Een flinke portie regie over je werk-privébalans;
• Waardering voor je frisse ideeën en een kritische houding;
• Ruimte om te groeien en experimenteren;
• Verantwoordelijkheid en vertrouwen.
Enthousiast geworden? Solliciteer!
Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Waar wacht je dan nog op?
Solliciteer! Misschien maak jij dan binnenkort deel uit van ons team en werk je mee aan onze
ambities. Stuur je motivatie en CV naar info@bonkelaarhuis.nl.
Kijk voor nadere informatie over Het Bonkelaarhuis op www.bonkelaarhuis.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Thea Verspuij
(gezinsregisseur) of Petra Thiescheffer (leidinggevende) via het algemene telefoonnummer
van Het Bonkelaarhuis 0184 – 420 539.
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne
kandidaat voorrang.

