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Net afgestudeerd of tijd voor verandering en zin om te werken in jeugdzorgland? En ben jij een ambulant 
specialistisch gezinsbegeleider? Voel je welkom om eens binnen te kijken en de sfeer te proeven binnen 
onze jeugdzorgpraktijk echtKinderachtig in Leersum! 
 
 
ECHTKINDERACHTIG 

Jeugdzorgpraktijk echtKinderachtig is een vrijgevestigde praktijk in het hart van de Utrechtse Heuvelrug. Wij 
bieden specialistische jeugdhulp aan zowel jeugdige(n) als aan hun ouder(s) of gezin.  
Ons zorgaanbod bestaat uit: 

o intensieve ambulante gezins- en systeembehandeling; 
o specialistische ambulante begeleiding; 
o individuele JGGZ-behandeling; 

o 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 
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 en eigenheid. Het team is verbonden en betrokken 

bij elkaar. Wij houden van hard werken, maar vinden elkaar ook tijdens de lunch of een gezellige borrel.  
Wij kijken ernaar uit om een nieuwe collega in ons team te ontmoeten.  
 
 

AMBULANT SPECIALISTISCH GEZINSBEGELEIDER 

Als ambulant specialistisch gezinsbegeleider ondersteun je vanuit het systemische gedachtengoed op 

methodische wijze jeugdige(n) en/of gezinnen. Je traint vaardigheden, je activeert, je motiveert, je 
stabiliseert en je coacht jeugdige(n) en/of gezinnen. De begeleiding vindt vooral plaats in en om het huis van 
de gezinnen. Jij ondersteunt ouders in de dagelijkse omgang met de kinderen. Denk hierbij aan het 
ondersteunen van overgangsmomenten, het begeleiden van de gezamenlijke maaltijd of het structureren van 
het slaapritueel. Jij zorgt ervoor dat de aangeleerde vaardigheden beklijven. Bij de begeleiding draait het om 
het versterken van de krachten en kwaliteiten van de jeugdige(n) en/of de gezinsleden. De 

opvoedvaardigheden van ouders kunnen aangescherpt worden en gezinsleden leren om op een positieve 
manier naar elkaar te kijken. Verder kan het verbeteren van de veiligheid van de jeugdige(n) binnen het gezin 
een aandachtspunt zijn waardoor de jeugdige(n) en het gezin zich weer goed kunnen ontwikkelen. Je bent 
(mede)verantwoordelijk voor het hulpverleningsproces in nauwe samenwerking met ons multidisciplinaire 
team.  
 
Je bent een enthousiaste, warme en positief ingestelde persoonlijkheid, je benadert de gezinnen respectvol en 

zet in op een menselijke relatie. Je bent sterk in de samenwerking met het gezin waarbij de doelen afgestemd 
zijn op hun hulpvraag. 
 

Je stemt af met de hoofdbehandelaar in casussen waarin veiligheid, crisis- en multiproblemvraagstukken aan 
de orde zijn. Jij herkent jezelf in bovengenoemde waardes en jij kunt het team met jouw eigenheid en 
competenties aanvullen.  
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WAT BRENG JIJ MEE 

✓ Ervaring is een pré maar zeker geen must; 
✓ De ambitie om je te ontwikkelen en om te leren; 
✓ Je bent in staat op eigen gedrag te reflecteren; 

✓ Je bent stressbestendig; 
✓ Je bent flexibel en kunt goed aansluiten in een gezin op een moment van urgente zorgvraag; 
✓ Je hebt goede 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. 

 

 

WAT BIEDEN WIJ JOU 
✓ Wij bieden jou een mooie uitdaging in een kleinschalige ondernemende organisatie met een open 

klimaat; 
✓ Je hebt een fijne en prettige werkplek, je ontvangt een laptop en telefoon; 
✓ Een werkweek van 32 tot 36 uur; 

✓ Een specialistisch multidisciplinair team waar jij onderdeel van bent, met mogelijkheden om 
nieuwe/diverse kennis tot je te nemen; 

✓ Mogelijkheden tot zelfontwikkeling binnen de organisatie conform de CAO Jeugdzorg; 
✓ Methodische werkbegeleiding in de vorm van reflectiebijeenkomsten en werkbegeleiding vanuit de 

leidinggevende.  

 
Wij volgen de CAO Jeugdzorg conform schaal 9 en bieden een bruto maandsalaris van minimaal  
€ 2.817,36 en maximaal € 4.207,88 bij een volledig dienstverband van 36 uur per week. De inschaling is 
afhankelijk van jouw kennis en ervaring. De werktijden zijn overdag, ’s avonds en bij crisis eventueel in het 
weekend.  
 

 

SFEER PROEVEN OF MEER INFORMATIE 
Kom langs om een dag(deel) mee te draaien met het team of kom langs voor een goede kop koffie of een 
lekkere bak thee, kijk rond en proef de sfeer.  
Bel (06-15538334) of mail (info@echtkinderachtig.nl) naar Ilse van Schaik (directeur zorg), zij beantwoordt 
graag je vragen.  

 

 

DIRECT SOLLICITEREN 
Direct solliciteren? Stuur jouw sollicitatiebrief met motivatie en CV zo snel mogelijk, maar uiterlijk zondag 
19 februari, per e-mail naar info@echtkinderachtig.nl. Een VOG-verklaring en het uitvragen van referenties 

zijn standaard onderdeel van de sollicitatieprocedure. 
 
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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