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Vacature 

Gezinsbegeleider (m/v) 
24-36 uur per week 

per januari 2020 of zo snel als mogelijk 
 

Kort en krachtig 

Je werkt samen met een kind, een jongere, zijn gezin en zijn omgeving om de gezamenlijke 

doelen uit het plan van aanpak te behalen.  

 

Wat doe je als ondersteunend behandelaar? 

BuroJIJ is een kleinschalige zorgaanbieder in de ambulante jeugdhulp voor kinderen, 

jongeren en het gezin. De ondersteunend behandelaar van BuroJIJ leert de gezinsleden 

echt kennen om vervolgens samen een plan op te stellen. Dat plan vormt de basis van 

jouw begeleidingsaanpak.  

 

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 

’s Ochtends app je eerst nog even naar de jongere die je die middag ziet; gaat de afspraak 

wel door? De eerste afspraak is op school om af te stemmen met de zorgcoördinator van 

jouw nieuwe klant. Daarna rijd je door naar de ouders van een klant om af te stemmen 

over het plan van aanpak. Tijdens de afspraak gaat je telefoon; de ouders van een andere 

klant hebben dringend advies nodig… 

De werkdag van de gezinsbegeleider ziet er iedere dag anders uit. Durf jij buiten de kaders 

te denken en jouw werkdag flexibel in te richten? In dat geval past deze functie bij jou.  

 

Wat bieden wij? 

• Goede werksfeer in een jong en dynamisch team; 

• Een gave nieuwe locatie met sportkamer, spelkamer en familiekamer; 

• Een zelfstandige en uitdagende baan vanuit innovatieve ideeën; 

• Salaris conform cao Jeugdzorg, schaal 8; 

• Pensioenregeling bij pensioenfonds Zorg en Welzijn; 

• Een interessant bij- en nascholingsprogramma. 

 

Wat vragen wij? 

• Je bent slim en leert snel. Dat toon je bijvoorbeeld aan met een hbo-diploma 

Pedagogiek, Sociaal Pedagogische Hulpverlening of soortgelijk; 

• Je hebt werkervaring of een interessante stage-ervaring. Deze heb je bij voorkeur 

opgedaan in de ambulante jeugdhulp; 

• Je bent uiterst flexibel en durft buiten de bestaande kaders te denken. Dat uit je 

door te denken in mogelijkheden en door jouw collega’s dagelijks te verrassen met 

creatieve oplossingen.  

 

Heb je interesse? 

Graag ontvangen wij jouw reactie uiterlijk 31 december 2019 per e-mail aan Aniek van 
Broekhoven: aniek@burojij.nl. Wil je meer informatie over deze functie dan neem je 
contact op met onze behandelcoördinator Janneke Akkermans: janneke@burojij.nl of 0416 
700 219. 
 


