Groei jeugdhulp groeit verder,
groei jij met ons mee?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste
Jeugdprofessional / Ambulant hulpverlener
24-28 uur

Voor onze regio Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom zoeken wij een enthousiaste
Jeugdprofessional /Ambulant hulpverlener 24-28 uur. Wil jij je naar hartenlust inzetten
voor onze kinderen/jeugdigen? Dan hebben wij een leuke baan voor je!

Over Groei Jeugdhulp
Groei jeugdhulp is een kleine zorgaanbieder voor jeugd met grote impact. Bij Groei
jeugdhulp geloven we dat er altijd een manier is om een kind verder te helpen, hoe
complex een situatie ook is. Door even stil te staan en te onderzoeken wat er écht ten
grondslag ligt aan een probleem, vinden we wat er nodig is om de situatie te verbeteren.
Daarin betrekken we niet alleen het kind, maar ook zijn omgeving. De verbinding en de
interactie met die omgeving zijn immers sterk van invloed op de ontwikkeling van het
kind. Door die beter op elkaar af te stemmen, ontstaat er ruimte voor groei.
Onze begeleiding, diagnostiek en behandeling bieden we met een team van toegewijde
specialisten. Betrokken professionals en gedragswetenschappers die niet bang zijn om
voorbij protocollen te kijken. Betrokken mensen die niet in hokjes denken en altijd kiezen
voor de duurzame weg. Samen met de verwijzers, samen met de opvoeders en samen
met het kind. Want zelfs wanneer er geen oplossing lijkt te zijn; samen komen we altijd
verder.
Groei jeugdhulp, team scheidingspunt ontvangt in toenemende mate aanmeldingen
voor hulp aan gescheiden ouders en jeugdigen, die niet op eigen kracht vorm kunnen
geven aan het veranderde ouderschap na scheiding. Onze collega’s van het team
scheidingspunt zijn op zoek naar jou voor de functie van ouderschapsbemiddelaar,
specialistische Ambulant (echt)scheidingshulpverlener 24-28 uur per week.

Wat ga je bereiken?
Deze functie is tweeledig en brengt veel diversiteit met zich mee. Geen dag is voor
jou hetzelfde. Je werkt als ouderschapsbemiddelaar aan communicatieherstel
tussen ex-partners en, indien nodig, contactherstel tussen uitwonende ouder en kind.
Hierbij worden ouders geholpen om onderling afspraken te maken over hun gedeeld
ouderschap. Aan jou de taak en uitdaging om de voortgang van het proces actief te
regisseren.
De functie wordt afgewisseld met ambulante behandeling/begeleiding bij één of beide
ouders in de thuissituatie. Steeds vaker zien we dat intensieve ambulante hulp, ingegeven
door scheidingsproblematiek, helpend is bij het proces van ouders om het kind en hun
verantwoordelijkheid als ouders centraal te stellen. Voor beide functies is het steeds
zoeken naar de juiste balans om tot het beste resultaat te komen. Het vraagt om een
meervoudige betrokkenheid, het vermogen tot aansluiten en verbinden en voldoende
(methodische) bagage om in het belang van de kinderen met ouders tot afspraken te
komen waar beide ouders zich aan zullen houden.
De gesprekken met ouders en contactbegeleiding vinden in principe plaats op
één van de locaties van Groei jeugdhulp of in de thuissituatie van de ouder(s). Je
contactmomenten spreek je af met cliënten en betrokken partijen, eventueel? ook in de
avond of het weekend.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je voelt je thuis in een zelfstandige functie waar je, je werkzaamheden planmatig en
methodische uitvoert.
Je hebt tenminste een paar jaar werkervaring in de Jeugdhulp. Dat hoeft niet direct in
scheidingshulp te zijn, maar we vinden het wel belangrijk dat je aanvoelt waar Groei
jeugdhulp voor staat, en goed kan motiveren waarom jij hier past.
Je bent nieuwsgierig en kan echt iets toevoegen aan het team, de collega’s. Je vindt
het leuk om proactief aan de slag te gaan ten aanzien van cliënt situaties dat om
goede communicatie en schriftelijke vaardigheden vraagt.
Je bent flexibel, kunt snel schakelen en moeiteloos kun je omgaan met een digitale
omgeving waarin je nauwkeurig de voortgang van het hulpverleningsproces vastlegt.
Ook ontwikkel je, jezelf graag waarvoor je binnen Groei jeugdhulp alle kansen krijgt.
We leveren graag maatwerk en daar waar mogelijk dicht bij de cliënt. Je vindt het dan
ook leuk om van de ene locatie naar de andere locatie te rijden als dat nodig is.
Wanneer wij enthousiast worden om jou als nieuwe collega te verwelkomen, ben je in
het bezit van een relevante HBO opleiding en SKJ beroepsregistratie.
Tenslotte; jij wordt blij van een prettige informele werkomgeving met leuke collega’s.

Wat mag je van ons verwachten?
Wij verwelkomen onze nieuwe collega’s graag voor deze uitdagende functie in een
professionele en prettige werkomgeving. Verder is er sprake van een informele sfeer,
betrokken collega’s en de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen d.m.v. opleidingen.
Het is mogelijk om flexibel te werken; je bepaalt zelf op welke dagen en tijden je werkt.
Bij dit alles hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform CAO
Jeugdzorg.

We verwelkomen je graag
Voor meer informatie over deze functie en werkzaamheden kun je contact opnemen met
Erik de Graaff, 06 - 542 714 58 of Yvonne Michielsen, 06 - 587 039 92 of via het algemeen
telefoonnummer: 085 - 0043009.
Je sollicitatie kun je mailen naar info@groei-jeugdhulp.nl
Tot snel !
Groei Jeugdhulp
Team Scheidingspunt

