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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 jongere 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.   
 
Wij hebben een prachtige werkplek voor een 

 
Omgangscoach  

Voor 28-32 uren per week, standplaats Leeuwarden. 
 
 
 

Binnen het Kenniscentrum Kind en Echtscheiding (KKE) worden kinderen aangemeld waarvan de 

ouders gescheiden zijn. Deze kinderen hebben soms geen contact met één van beide ouders, 

ouders hebben strijd of het kind loopt vast in zijn/haar ontwikkeling. Als omgangscoach binnen 

het KKE richt je je op het kind. Dit betekent dat je de omgangen begeleidt tussen ouder en kind, 

de stem van het kind bent in de gesprekken van ouders met de ouderschapsmediator, individuele 

gesprekken voert met kinderen, app Kind in Zicht afneemt bij het kind en ouders psycho- 

educatie geeft zodat zij zich gaan richten op het kind in plaats van op de strijd. Je werkt veel 

samen met de ouderschapsmediators en kunt ook goed zelfstandig werken.  

 

 

.  
Je gaat bij ons 

 omgangen begeleiden tussen de ouder en het kind waar tot nu toe geen contact mee 
was, eenmaal per twee weken, soms op locatie van Jeugdhulp Friesland en soms thuis 
met als doel contact herstel tussen ouder en kind; 

 samen met de oudersschapsmediator de trajecten van ouderschapsmediation en 
omgangen opstarten en van tijd tot tijd gezamenlijk evalueren; 

 individuele gesprekken voeren met kinderen vanaf zes jaar met als doel om hen zoveel 
mogelijk te ontschuldigen voor de scheiding van de ouders, hen leren omgaan met de 
veranderende situatie en hen sterker te maken in de dingen waar ze tegenaan lopen;  

 de app Kind in Zicht met kinderen afnemen en bespreken. De app is ontwikkeld door 
Jeugdhulp Friesland om kinderen en ouders met elkaar in gesprek te laten gaan over de 
scheiding en het kind zijn/haar stem te laten horen over zijn/haar wensen over de 
omgangsafspraken; 

 psycho-educatie geven aan ouders zodat ouders inzicht krijgen in de effecten van hun 
gedrag op kinderen waarbij het empoweren van ouders een belangrijk uitgangspunt is; 

 telefonische intakes uitvoeren; 

 deelnemen aan casuïstiek, intervisie en praktijkcoaching. 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

 

Je past bij ons als je  

 een relevante afgeronde hbo-opleiding en kennis van systemisch werken hebt; 

 een relevante SKJ-registratie hebt;  

 bij voorkeur meerdere jaren werkervaring hebt in de jeugdhulpverlening. Ervaring met 

individuele gesprekken met kinderen is een pre.  

 vrolijk en positief bent, helder communiceert en kordaat optreedt; 

 flexibel, proactief en stressbestendig bent en graag samenwerkt in een dynamische 

omgeving; 

 goed kan reflecteren; 

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

 ook op de vrijdagen beschikbaar bent. 
 
 
Je krijgt bij ons 

 een aanstelling voor 28 tot 32 uur gemiddeld per week voor bepaalde tijd voor de duur 
van één jaar; 

 een dynamische werkplek waar je volop ruimte krijgt om de organisatie verder te 
ontwikkelen; 

 leuke collega’s waarbij werkplezier voorop staat; 

 interessante trainingen via de Jeugdhulp Academie; 

 een passend marktconform salaris conform cao Jeugdzorg; 

 goede arbeidsvoorwaarden waaronder een dertiende maand; 

 een mooie baan binnen een waarden gedreven organisatie. 

 

 

Enthousiast?  

Solliciteren kan tot en met 24 september 2019 door je sollicitatiebrief en cv te mailen naar 

sollicitatie@jeugdhulpfriesland.nl.  

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

worden gehouden op 30 september 2019. 

 

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Anne Marie Welbergen, afdelingsmanager,  

06-49493091. Zij beantwoordt graag al je vragen! 
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