ComeniusGGZ zoekt een Jeugdhulpverlener
voor haar vestiging in Bilthoven
ComeniusGGZ (gevestigd te Bilthoven, Utrecht, Amersfoort, Nieuwegein, Hilversum en
binnenkort Woerden) is één van de grotere praktijken voor diagnostiek en behandeling van
kinderen en jeugdigen in de provincie Utrecht. We bestaan ruim 30 jaar. ComeniusGGZ is in
Midden Nederland bij ouders, scholen en huisartsen inmiddels een begrip. Binnen Comenius zijn
twintig medewerkers enthousiast aan het werk.

Kwaliteit en vakwerk zijn begrippen die bij ons hoog in het
vaandel staan
Onze visie
Opgroeien vereist de ontwikkeling van allerlei vaardigheden, zoals sociaal-emotionele
vaardigheden (communicatie, contactname en impulsbeheersing) en cognitieve
vaardigheden (plannen en beslissingen nemen). Sommige kinderen ontwikkelen die
vaardigheden niet vanzelfsprekend. Hun ontwikkeling stagneert door interne (aanleg)
en/of externe factoren. ComeniusGGZ biedt binnen een veilige en kundige context zorg om
de ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Door de jarenlange ervaring met
kinderen, jongeren en jongvolwassenen is er expertise opgebouwd als het gaat om het
herkennen, onderkennen en behandelen van leerproblemen (zoals dyslexie), gedrags- en
ontwikkelingsproblemen (zoals ADHD en autismespectrum stoornissen) alsmede op het
terrein van sociaal-emotionele problemen (zoals faal- en sociale angst). Aan ouders en
school worden adviezen en laagdrempelige begeleiding geboden bij opvoedings- en
gedragsproblemen (jeugdhulp).
ComeniusGGZ is onderdeel van de PsyMens ZorgGroep, waartoe ook PsyMens en Praktijk voor
leer- en gedragsadviezen behoren. Wij werken in de praktijk nauw samen met de sectie Kinderen Jeugd van PsyMens en met de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen. Zie voor meer
informatie over het behandelaanbod van PsyMens www.psymens.nl. Voor meer informatie over
het
behandelaanbod
van
de
Praktijk
voor
leeren
gedragsadviezen
zie
www.leerengedragsadviezen.nl.

Wil jij een nieuwe stap in jouw carrière zetten?
Heb je passie voor ouders en kinderen?
Neem je de nodige ervaring mee en zit je vol energie om jezelf te
ontwikkelen? Lees dan snel verder!

ComeniusGGZ is op zoek naar een gedreven jeugdhulpverlener.
Over de functie
Als jeugdhulpverlener ga je dagelijks op pad naar de gezinnen die je in behandeling hebt. Je
werkt systemisch en vraaggericht en kan aansluiten bij wat het gezin nodig heeft. Je werkt
veelal zelfstandig. Regelmatig heb je overleg met je collega's van de zusterorganisatie PsyMens
waarmee je ook samenwerkt.
Kan jij goed observeren, knelpunten binnen gezinnen herkennen en sterk analytisch denken?
En vind jij het een uitdaging om met complexe gezinssystemen te werken? Dan zijn we op zoek
naar jou!
Je bent in staat het belang van de jeugdige voorop te stellen en je actief in te zetten
voor het verbeteren van het functioneren van het gezin met behulp van het sociale
netwerk van het gezin.
Je stelt begeleidingstrajecten samen op basis van de hulpvraag in een gezin.
Je kunt overzichtelijk en gestructureerd de beschikbare informatie op een rij zetten,
helder en analytisch denken, planmatig werken, onderscheid maken tussen feiten en
meningen, expliciteren van afwegingen, onderbouwen van beslissingen en bovenal:
over dit alles transparant en in dialoog met de ouders en jeugdige communiceren.
Je formuleert doelen, schrijft een plan van aanpak en activeert het gezin om zelf
oplossingen te bedenken en op te pakken om zo aan de gestelde doelen te werken.
Je voert het door jou opgestelde behandeltraject uit.
Je kan goede en brede gezins- en of netwerkanalyses uitvoeren en hebt daarbij oog
voor alle leefdomeinen.
Je evalueert de begeleidingstrajecten met de cliënt(en)en stelt deze waar nodig bij.
Je kunt omgaan met crisissituaties en tegengestelde belangen.
Je bent in staat om onveiligheid te herkennen en indien noodzakelijk daar naar te
handelen. Hierbij heb je nauw contact met de ouders, het netwerk en andere
hulpverlenende instanties.
Je bent het aanspreekpunt voor vragen vanuit scholen, gemeenten, andere
hulpverleners en betrokkenen.
Het profiel
Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding.
Het beschikken over een afgeronde IAG opleiding is een pré.
Je hebt de opleiding ‘signs of safety’ afgerond of je hebt de bereidheid om die te volgen.
Je beschikt over voldoende ambulante ervaring.
Je bent SKJ gecertificeerd.
Je hebt affiniteit, kennis en ervaring met een brede K&J doelgroep.
Je bent flexibel en bereid om incidenteel -afhankelijk van de casus- buiten kantoortijden
te werken.
Je bent initiatiefrijk, innovatief en actief betrokken.
Ons aanbod
Een leuke, uitdagende functie in een organisatie die volop in beweging is.
Prettige, stimulerende en kwalitatief hoogwaardige werkomgeving.
Vrijheid om werkzaamheden naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid in te delen.
Collegiale sfeer.
Goede arbeidsvoorwaarden.
Vakantie tijdens basisschoolvakanties.
Een arbeidsovereenkomst voor 24-36 uur per week.

Geïnteresseerd?
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en herken je jezelf in bovengeschetst profiel? Dan nodigen
wij je van harte uit om te reageren. Stuur je CV met motivatie naar:
recruitment@comeniusggz.nl
Kijk voor meer informatie op: www.comeniusggz.nl.

