
 

 

INTERNE EN EXTERNE OPROEP 

Vacaturenummer 2022-03 

 

 

Wij vinden dat kinderen en jongeren het recht hebben om in een veilige en gezonde omgeving op 

te groeien. Daarom zijn wij er voor elke zoon en elke dochter. Voor elke vader en elke moeder. En 

voor elke professional die bij de jeugd en het gezin betrokken is. Eén ding beloven wij: Jeugdhulp 

Friesland helpt. Daar waar het echt nodig is. En zolang als noodzakelijk. In moeilijke 

omstandigheden. En vanuit kennis en expertise gaan we aan de slag. Samen. Dag en nacht.  
 
Een kind of jeugdige met problemen op weg helpen naar een goede toekomst, waarin hij of zij 
zelfstandig verder kan. We hebben iedereen in onze organisatie nodig om deze uitdaging aan te gaan! 
Samen werken we aan een veilige toekomst voor jeugdigen.   
 

Jeugdhulp Friesland kent vier afdelingen, te weten Trajecten 0-18+, Behandel- en expertisecentrum 

Jonge Kind, Residentieel (Woodbrookers en Behandeling met Verblijf) en Pleegzorg/ Gezinshuizen. 

Ieder met hun eigen doelgroep en expertise. Binnen deze afdelingen werken orthopedagogen en 

basis-psychologen, Orthopedagogen-Generalist en GZ-psychologen en Klinisch Psychologen.  

 
De afdeling Pleegzorg en Gezinshuizen heeft per direct twee prachtige werkplekken voor: 

 
 

Gedragswetenschappers  
(bij voorkeur) GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist 

 
voor 28 uur gemiddeld per week  

 

Ons uitgangspunt is dat kinderen zo thuis als mogelijk opgroeien. Als thuis wonen niet mogelijk is 

kiezen we voor wonen in een gezinsvorm: een pleeggezin of gezinshuis. De gedragswetenschappers 

van pleegzorg en gezinshuizen vallen onder één afdeling. Het zwaartepunt van de taken ligt in dit 

geval bij Pleegzorg, maar je bent inzetbaar voor beide.  
 

 

Je gaat bij ons als gedragswetenschapper: 

• geraadpleegd worden door pleegzorgbegeleiders in consulten en verantwoordelijk zijn voor 

kernbeslissingen; 

• als regiebehandelaar verantwoordelijk zijn voor complexe trajecten binnen pleegzorg waar dan vaak 

specialistische hulp ingezet wordt; 

• intakes doen; 

• betrokken zijn bij de inhoudelijke doorontwikkeling van de afdeling; 

• als regiebehandelaar verantwoordelijk zijn voor gezinshuistrajecten; 

• mogelijk therapie geven, diagnostiek uitvoeren of werkbegeleiding/supervisie geven (mits je GZ-

psycholoog bent. 

 

 

Je past bij ons als je 

• een afgeronde academische opleiding orthopedagogiek of psychologie hebt en bij voorkeur 

geregistreerd bent als GZ-psycholoog of Orhopedagoog-Generalist; 

• in bezit bent van de basisaantekening diagnostiek; 

• een relevante SKJ- en/of BIG registratie hebt; 

• bij voorkeur meerdere jaren ervaring hebt in de jeugdhulpverlening;  

• denkt in mogelijkheden, helder communiceert en kordaat en doortastend optreedt; 

• een hoge handelingssnelheid hebt en onder druk beslissingen durft te nemen; 

• flexibel en stressbestendig bent en graag samenwerkt in een dynamische omgeving; 

• laagdrempelig en betrouwbaar bent naar jongeren, ouders en collega’s. 

 

  



 

 

 

Je krijgt bij ons 

• een tijdelijk dienstverband voor gemiddeld 28 uur per week; vooreerst voor de duur van een jaar (met 

mogelijkheden tot verlenging); 

• een mooie baan binnen een waardengedreven organisatie met een grote diversiteit aan collega’s; 

• structurele werkbegeleiding en intervisie, met (waar relevant) supervisie; 

• mogelijkheden tot verdere ontwikkeling in het eigen vakgebied en diverse werksoorten in een grote 

organisatie voor gespecialiseerde jeugdhulp;  

• arbeidsvoorwaarden en inschaling conform de CAO Jeugdzorg. 

 

 

Enthousiast?  

Solliciteren kan tot en met 31 januari 2022 via onze website http://www.jeugdhulpfriesland.nl onder het 

kopje werken bij -> vacatures. De gesprekken vinden plaats op vrijdag 4 februari 2022. 

Wij informeren je per e-mail over het verdere verloop van de procedure. 

 

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Anita van Norel (Manager Behandelzaken) via tel:  

06-21429613.  

 

Zij beantwoordt graag al je vragen! 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeugdhulpfriesland.nl/

