
 
 
 
 
 

 
 
Stichting Jeugddorp De Glind is een jonge, flexibele netwerkorganisatie die samen met haar 
partners maatwerk jeugdhulp levert op de leefgebieden wonen, leren/werken en vrijetijd. Bijzonder 
is dat we dit doen in en vanuit Jeugddorp De Glind. Een gewoon open dorp, dat door de vele 
voorzieningen (gezinshuizen, speciaal onderwijs, sport- en spelfaciliteiten) goed aansluit bij de 
behoeften van jeugdigen met een complexe hulpvraag.  

Onze aanpak past bij deze tijd en sluit aan bij de transformatie van de jeugdhulp. Eerst ‘wie ben je’ 
dan ‘wat kunnen we voor je doen’. 

   
 
 
Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar:  
 

Gezinsbegeleider (16 uur) 
 

 
Functieomschrijving 

 De belangrijkste activiteiten en resultaatgebieden zijn: 
 Systeem pedagogisch plan van aanpak opstellen en realiseren. 
 je stelt je op de hoogte van de achtergrondinformatie en het voorgestelde ontwikkeldoel 

van kinderen/jongeren 
 Je brengt het bestaande netwerk (met verwanten) en de mogelijke kansen in kaart 
 Je inventariseert en observeert, en vertaalt dit naar een system pedagogisch plan van 

aanpak. 
 Je bespreekt en stemt het system pedagogisch plan van aanpak af met de 

gezinshuisouders en overige in- en extern betrokkenen 
 Je voert het plan uit  
 Je bewaakt de uitgezette lijn en monitort de te behalen doelen, signaleert afwijkingen en 

doet voorstellen ter verbetering 
 Je werkt binnen het kader van ons Dynamisch Ontwikkel Plan (DOP). 
 Je verricht werkzaamheden binnen de context van het gezinshuis. 
 Je adviseert op basis van de bevindingen over te nemen vervolgstappen. 
 Je draagt in je eigen organisatie uit dat het van belang is om verschillende gedragsstijlen 

te hanteren om anderen effectief te beinvloeden. 
 Je schept randvoorwaarden zodat medewerkers verschillende gedragsstijlen ontwikkelen 

en leren beheersen om anderen effectief te beinvloeden.  
 

Jouw profiel 
 Je bent klantgericht. Je vertaalt de vraag naar een voor de client passend oplossing. Je doet 

voorstellen vanuit je deskundigheid in het belang van de client 
 Je zoekt contact met andere instanties en belanghebbenden om de zorg te verbeteren 
 Je onderneemt extra acties om de dienstverlening uit te bouwen 
 Je volgt de ontwikkelingen op je eigen vakgebied 
 Je levert een bijdrage aan het verbeteren van de in gebruik zijnde methodieken 
 Je bent integer  



 Je komt je beloftes na 
 Je neemt openlijk de verantwoordelijkheid op je voor fouten die je zelf hebt gemaakt 
 Je geeft feedback en je kunt deze ontvangen 
 

Verder heb je: 
 Een afgeronde HBO opleiding, MWD of vergelijkbaar 
 Aanvullende opleiding op het gebied van systemisch werken. 
 Kennis van de Jeugdzorg 
 Kennis van relevante voorschriften, methodieken en regelingen 
 Ervaring in het werken met kinderen/jongeren met (complexe) multiproblematiek en hun 

system 
 3-6 jaar relevante werkervaring 
 En ben je SKJ geregistreerd 

 
Aanbod  
Wij bieden je een zeer afwisselende en uitdagende functie. Standplaats is De Glind. Het betreft een 
functie voor 16 uur per week.  
 
De aanstelling is voor bepaalde tijd, met intentie tot verlenging. De functie is ingeschaald in 
salarisschaal 9, CAO Jeugdzorg.  
 
Solliciteer  
Heb je belangstelling voor deze functie? Stuur dan je motivatiebrief met CV, uiterlijk 3 maart           
naar personeel@rudolphstichting.nl. 
 
Voor meer informatie over deze functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met 
Kirsten von Piekartz, personeelsfunctionaris De Rudolphstichting. Zij is bereikbaar via (0342) – 
459010. 
 
 
 
Meer informatie over de organisatie op www.jeugddorpdeglind.nl. 
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