
 
 
 
Externe oproep 
 
Gezinshuizen in Friesland 

 
Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt 
is het uitgangspunt van ons handelen, waarbij de veiligheid van kind en jeugdige centraal staat. Jeugdhulp Friesland is door 
haar omvang en expertise in staat allerlei verschillende vormen van zorg en orthopedagogische behandeling aan kinderen (0-
12) en jeugdigen (12-18) te bieden. Het doel van de behandeling is de autonomie, die past bij de leeftijd en de mogelijkheden, 
van de cliënt te bevorderen.  
Als Gezinshûsouder neemt u cliënten met gedragsproblemen in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar op in uw eigen woning. U draagt 
zorg voor de opvoeding en begeleiding van deze jeugdigen, die afhankelijk van hun perspectief zo lang als nodig bij u wonen. U 
volgt hun ontwikkeling, leert ze sociale vaardigheden en werkt met hen aan verbetering van hun gedrag. U wordt hierin 
ondersteund door een gedragswetenschapper en een ambulant begeleider. Samen met hen zorgt u voor een zo goed mogelijk 
contact met de ouders van de cliënten en begeleid u hen, voor zover mogelijk, in de omgang met hun kind. 
 

 

Wij zijn op zoek naar:  

 

Gezinshûsouders (M/V)  
 

 

Standplaats: Friesland (eigen woning) 

 

 

Doel van de functie: 

De Gezinshûsouder is plaatsvervangend opvoeder voor één of meerdere kinderen of jongeren, over het 

algemeen zeven dagen per week. De hulpverlening vindt plaats in een zo alledaags mogelijke leefsituatie. 

De Gezinshûsouder woont daartoe samen met het kind(eren) of de jongere(n) in de eigen woning. Door 

zorg te dragen voor een verantwoord behandelklimaat kan de opvoeding, begeleiding en behandeling 

optimaal tot zijn recht komen. Wij zijn momenteel op zoek naar Gezinshûsouders die jongeren willen 

opnemen in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar. 

 

Globale functie – inhoud: 

 Het observeren, behandelen, professioneel opvoeden en ondersteunen van kinderen in een 24-uurs 

situatie; 

 Het volgen van de ontwikkeling van kinderen/jongeren, toezien op de dagelijkse gang van zaken, het 

treffen van maatregelen en het (schriftelijk) rapporteren hierover;  

 Het op methodische wijze aanleren van sociale vaardigheden en geven van gedragsinstructies; 

 Het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het vaststellen, aanpassen en toetsen van 

hulpverleningsplannen, onder andere door middel van gedragsbeschrijvingen van het kind;  

 De samenwerking met de ouders van de geplaatste kinderen, waarin de (on)mogelijkheden in de 

opvoeding van kinderen besproken en getoond worden;  

 Het samenwerken met ketenpartners en daar waar nodig (praktische) medewerking verlenen aan 

individuele therapieën.  

 

Voor een nadere beschrijving van de hoofdactiviteiten en profiel van de functie, zij bijgaande 

functiebeschrijving. 

 

Functie - eisen: 

 HBO werk- en denkniveau of een relevante afgeronde MBO niveau 4 opleiding met aangevuld 

minimaal 5 jaar relevante werk-/opvoedingservaring; de ervaring dient bij voorkeur te zijn opgedaan in 

de pleegzorg of jeugdzorg; 

 Kennis van en inzicht in relevante hulpverleningsmethodieken; 

 Sociale vaardigheden voor het onderhouden van informatieve contacten met (pleeg)ouders, familie, 

scholen, externe instanties en dergelijke; 

 Doorzettingsvermogen, reflecterend vermogen, ondernemend, creativiteit, stressbestendigheid, 

probleemoplossend vermogen; 

 Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

 Kunnen omgaan met ‘werken’ in uw eigen gezin. 

 

 



Algemene informatie: 

U bent als Gezinshûsouder niet in dienst van Jeugdhulp Friesland. We gaan op basis van 

onderaannemerschap een samenwerkingsovereenkomst met elkaar aan.  

 

 

Voor inlichtingen over de functie kan contact opgenomen worden met mevrouw G. Ballast, 

afdelingsmanager, telefoon 06-49493200. 

 

U kunt, bij voorkeur, solliciteren via onze website www.jeugdhulpfriesland.nl onder het kopje werken bij -> 

vacatures. Het is ook mogelijk uw brief, onder vermelding van vacaturenummer 2016-30 te sturen naar  

e-mailadres sollicitatie@jeugdhulpfriesland.nl.  

 

Mevrouw Ballast  zal na uw sollicitatie telefonisch contact met u opnemen om de vervolgprocedure met u 

door te nemen.  

 

http://www.jeugdhulpfriesland.nl/
mailto:sollicitatie@jeugdhulpfriesland.nl


Gezinshûsouder 
 
Waar werk ik en vanuit welke benadering 
(Algemene kenmerken) 
 

Waarvoor ben ik aangenomen (Doel van de functie) Welke positie neem ik in de organisatie in? 
(Organisatorische context)  

De functie Gezinshûsouder w ordt ingezet 
binnen verschillende zorgprogramma’s.  
 
De Gezinshûsouder w erkt conform het 
handelingskader van Jeugdhulp Friesland. 
De dialoog met het kind of de jongere 
w ordt gevoerd vanuit  de 
presentiebenadering (begeleiding). 
 
In de modulebeschrijving is nadere 
informatie opgenomen. De 
modulebeschrijving maakt integraal 
onderdeel uit  van de functiebeschrijving 

De Gezinshûsouder is plaatsvervangend opvoeder voor 
één of meerdere kinderen of  jongeren, over het 
algemeen zeven dagen per w eek.  De hulpverlening 
vindt plaats in een zo alledaags mogelijke leefsituatie. 
De Gezinshûsouder w oont daartoe samen met het  
kind(eren) of  de jongere(n) in de eigen w oning. Door 
zorg te dragen voor een verantw oord behandelklimaat 
kan de opvoeding, begeleiding en behandeling optimaal 
tot zijn recht komen. 
 

De Gezinshûsouder ontvangt hiërarchisch leiding van 
de Afdelingsmanager en functie-inhoudelijk leiding 
van de Gedragsw etenschapper.  
 
De Gezinshûsouder ontvangt begeleiding op de 
uitvoering van het behandelplan door een daartoe 
aangew ezen hulpverlener.  
 

 

Resultaatgebieden 
Wat moet ik bereiken (Doelen) Waar wordt het op getoetst (Te behalen resultaten) Wat kan ik doen om de doelen te bereiken 

(Activiteiten) 

1. Bijdrage leveren aan uitvoeren van het behandelplan 
Het behandelklimaat is zodanig dat op 
basis daarvan de opvoeding, begeleiding en 
behandeling van het kind of  de jongere 
optimaal tot  zijn recht komen. 
 
 

 Er is een inhoudelijk bijdrage geleverd aan het 
opstellen, aanpassen en toetsen van 
behandelplannen.  

 Door opvoedkundige interventies is op 
systematische en methodische w ijze uitvoering 
gegeven aan behandelplannen. 

 Het behandelklimaat en de individuele ontw ikkeling 
van het kind of  de jeugdige zijn geoptimaliseerd. 

 Relevante contacten zijn onderhouden. 

 Rapportages hebben t ijdig plaatsgevonden.  
 
 
 
 

 Levert een bijdrage aan het opstellen van 
behandelplannen en vertaalt deze naar voor het  
kind of de jongere te zetten stappen, onder 
verantw oordelijkheid van de 
Gedragsw etenschapper. 

 Verzorgt de eerste opvang van de 
ouders/opvoeders t ijdens de start  van de 
plaatsing en ontw ikkelt een basis voor de 
verdere samenw erking en bespreekt  met hen de 
(on)mogelijkheden bij de opvoeding van het kind 
of de jongere.  

 Begeleidt het  in behandeling zijnde kind of  de 
jongere in het dagelijks functioneren in een 24-
uurs situatie met gebruikmaking van individuele- 
en/of groeps- en/of  relat iegerichte methoden.  

 Volgt  de ontw ikkelingen van het kind of de 
jongere en signaleert in dat  verband knelpunten 
ter bijstelling van het behandelplan en 
rapporteert hierover.  

 Geeft  op systematische en methodische w ijze 
uitvoering aan behandelplannen door 



opvoedkundige interventies. 

 Ontvangt aanvullende kind- en/of  gezinsgerichte 
hulp w anneer deze er aan bijdraagt dat de 
ontw ikkeling van kinderen w ordt gestimuleerd 
of scheefgroei in de ontw ikkeling w ordt 
opgeheven dan w el voorkomen.  

 Voert  een reguliere huishouding met een voor 
het  kind optimaal leefklimaat.   

 Verricht administrat ief-organisatorische 
w erkzaamheden zoals adequaat beheer en inzet  
van maandelijkse vergoedingen en beheer van 
persoonlijke gegevens van de het kind of  de 
jeugdige.   

 Onderhoudt contacten met scholen en 
eventueel andere externe instanties.  

 Rapporteert  mondeling en schrif telijk over 
zorginhoudelijke- en organisatorische relevante 
zaken aan de Afdelingsmanager cq. 
Gedragsw etenschapper 

 Neemt deel aan w erkoverleg.  
 

2. Professionele ontwikkeling waarborgen en realiseren  
De eigen professionaliteit  is op peil en w aar 
mogelijk ingezet en uitdragen binnen de 
organisatie 
 

 Kennis van het expert isegebied is bijgehouden. 
 

 Kennis van en ontw ikkelingen binnen het 
expert isegebied zijn bijgehouden.  

 Ontvangt begeleiding van een daartoe 
aangew ezen hulpverlener.  
 

Kennis en Vaardigheden 
Kennis 
HBO w erk- en denkniveau en minimaal 5 jaar relevante ervaring. 
Kennis van en inzicht  in relevante hulpverleningsmethodieken.  
Heeft de voor de functie relevante trainingen gevolg of  is bereid deze te volgen.   
 
Specifieke functiekenmerken 

 Sociale vaardigheden voor het  onderhouden van informatieve contacten met (pleeg)ouders, familie, scholen, externe instanties en dergelijke. 

 Communicatieve vaardigheden voor het in een gezinshuis situatie begeleiden van jeugdigen (met een gedragsproblematiek), waarbij gedragscorrigerend en – 
controlerend optreden van belang is. 

 Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid onder andere voor het opstellen van gedragsbeschrijvingen en het rapporteren over bevindingen. 

 Stressbestendigheid.  

 Probleemoplossend vermogen. 
 
 
 



Bezw arende w erkomstandigheden 

 Psychische belasting doordat de werkzaamheden inbreuk maken op de privacy van de Gezinshûsouder (“24-uurs setting”) en gezien de specifieke problemen 
van ieder kind of jongere.  

 
Competenties 
Competentieprofiel beroepsgroep 1 maakt onderdeel uit  van de functie.  
 
 

Inschaling 
Schaal 8 
 
 


