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ECHTKINDERACHTIG BV is een vrijgevestigde jeugdzorgpraktijk in het hart van de Utrechtse 

Heuvelrug die specialistische jeugdhulp biedt aan zowel jeugdigen als aan hun ouders of gezin. Ons 

zorgaanbod bestaat uit intensief ambulante gezins- en systeembehandeling, specialistische 

ambulante begeleiding, individuele JGGZ-behandeling en psychodiagnostisch onderzoek. Wij 

bieden ambulante ondersteuning bij de gezinnen thuis, ontvangen cliënten in onze praktijk in 

Leersum en ondersteunen jeugdigen waar nodig op school. 

 

Wij staan voor goede specialistische jeugdzorg waarbij de menselijke relatie centraal staat. Met 

onze, bewust gekozen, kleinschalige organisatievorm en persoonlijke benadering streven wij naar 

moderne ontschotte zorg waarbij resultaat telt. 

 

Het team van echtKinderachtig zet zich vol enthousiasme en vanuit het hart in voor de jeugdigen, 

de gezinnen en de organisatie. Wij zijn een divers team met creativiteit, eigenheid en wij zijn altijd 

op zoek naar verbinding met de omgeving. Wij kijken ernaar uit om iemand met dezelfde en 

aanvullende waardes te verwelkomen binnen ons team.  

 

Binnen onze praktijk zien wij steeds meer hulpvragen van gezinnen waarin een systemische 

aanpak nodig is. Voor het verder professionaliseren van ons zorgaanbod in onze regio zijn wij op 

zoek naar een nieuwe ervaren collega. 

 

AMBULANT GEZINSBEHANDELAAR  
Ambulant Hulpverlener (Jeugdzorgwerker A), 32-36 uur 

 

Belangrijkste taken 
Intensief ambulante gezinsbehandeling (IAG) is het pedagogisch behandelen van jeugdige en gezin 

in zowel de thuissituatie, op school als in onze praktijk. IAG is gericht op het verminderen van 

gedragsproblemen van jeugdigen, het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders en het 

meer betrekken van het sociaal netwerk bij het gezin. IAG begint met het opbouwen van een 

werkrelatie, het analyseren van de krachten en problemen in het gezin en het opstellen van 

doelen. Je bent verantwoordelijk voor het hulpverleningsproces in nauwe samenwerking met ons 

multidisciplinaire team.  

 

Als ambulant gezinsbehandelaar heb je oog voor en kennis van het web waarmee en waardoor alle 

gezinsleden en gebeurtenissen binnen het gezinssysteem met elkaar verbonden zijn en hun 

effecten hebben in het verleden, heden en in de toekomst. Dit gedachtengoed draag jij uit en zet 

jij in binnen gezinnen. 

 

Je bent een enthousiaste, warme en positief ingestelde persoonlijkheid en benadert de gezinnen 

respectvol en zet in op een menselijke relatie. Jij herkent jezelf in bovengenoemde waardes en jij 

kunt het team met jouw waardes en competenties aanvullen. Een ondernemende attitude wordt 

zeker gestimuleerd en een constructieve bijdrage aan de organisatieontwikkeling is van harte 

welkom!  

 

 

Gestelde functie-eisen 
✓ Je hebt een afgeronde HBO opleiding (SPH, MWD, Social Work); 

✓ Je hebt een afgeronde post-bacheloropleiding (TOP, PPG/IAG); 

✓ Een Schip-methode opleiding, systemische opleiding of mediation opleiding zijn een pré; 

✓ Je hebt ruime (> 5 jr.) ervaring met complexe gezinssystemen en  

met jeugdigen (0-18 jaar); 

✓ Je bent in staat op eigen gedrag te reflecteren; 

✓ Je bent stressbestendig, zeker in crisissituaties; 

✓ Je bent flexibel en sluit soms aan op het moment van urgente zorgvraag; 
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✓ Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

✓ Je bent geregistreerd bij SKJ, kamer Jeugd- en gezinsprofessionals; 

✓ Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een eigen auto. 

 

Wij bieden 
Wij bieden jou vanuit onze standplaats in Leersum een leuke uitdaging in een kleinschalige 

ondernemende organisatie met een open klimaat. Je werkt zelfstandig vanuit een specialistisch 

multidisciplinair team. Kwaliteit van zorg voor de jeugdigen en hun gezin staat hierbij steeds 

centraal. Ontwikkeling van jezelf en de organisatie zijn eveneens belangrijk. Hiervoor worden 

faciliteiten geboden. De werktijden zijn overdag, ’s avonds en bij crisis in het weekend. Wij volgen 

de CAO Jeugdzorg conform schaal 10 en bieden een bruto maandsalaris van minimaal € 2.832,96 

en maximaal € 4.255,95 bij een volledig dienstverband van 36 uur per week. De inschaling is 

afhankelijk van jouw kennis en ervaring. 

 

Meer informatie of direct solliciteren? 
Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Marie-Claire Gerlach, teamleider 

(06-43 83 69 99) of Ilse van Schaik, directeur zorg (06-15 53 83 34). 

Direct solliciteren? Stuur jouw sollicitatiebrief met motivatie en CV zo snel mogelijk, doch uiterlijk 

donderdag 21 oktober 2021, per e-mail naar info@echtkinderachtig.nl. Een VOG-verklaring is 

standaard onderdeel van de sollicitatieprocedure. Dit geldt ook voor het uitvragen van referenties. 

 

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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