
       
 

INTERNE EN EXTERNE OPROEP 

Vacaturenummer 2020-14 

 

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 zo lang 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.   
 
In verband met vervanging van zwangerschaps- en bevallingsverlof hebben wij met ingang van 
oktober 2020 een prachtige werkplek voor een 

 
 

SYSTEEMTHERAPEUT (I.O.) 
Voor 20 uur per week 

 
Standplaats: Kortehemmen 
 
 
Je gaat bij ons 

• een actieve bijdrage leveren aan de behandeling van jeugdigen en hun gezin die bij ons 

in zorg zijn. Dit zijn gezinnen met kinderen, jongeren en jongvolwassenen met complexe 

psychiatrische- en gedragsproblematiek. 

• werkzaamheden verrichten binnen alle behandelmodules die Jeugdhulp Friesland te 

bieden heeft ten behoeve van onze cliënten.  Dit betreft onder andere ambulante 

modules, klinische opnames, pleegzorg en Gezinshuizen. 

• ontwikkelen, evalueren en uitvoeren van hulpverleningsplannen en systeem gerichte 

interventies; 

• systeemonderzoek uitvoeren, al dan niet gekoppeld aan een Psychologisch onderzoek; 

• samenwerken in een multidisciplinair team bestaande uit de manager, klinisch 

psycholoog en senior begeleider; 

• lid worden van de vakgroep Systeemtherapeuten Jeugdhulp Friesland, onderdeel van de 

Afdeling Psychotherapeutische Behandeling. 

Je past bij ons als je 

• een diploma richting Zorg en Welzijn hebt op HBO of WO niveau, aangevuld met een 
door de NVRG erkende studie tot systeemtherapeut of in opleiding bent tot 
systeemtherapeut; 

• beschikt over ruime kennis van en inzicht in groepsdynamische processen, 
opvoedingstheorieën, methodieken, psychiatrie, gedragsstoornissen en 
gedragstherapeutische technieken; 

• kennis en vermogen hebt om op metaniveau processen te analyseren; 

• een sterk analytisch- en probleemoplossend vermogen hebt, creatief bent en initiatieven 
neemt vanuit een zelfstandige werkhouding; 

• veerkrachtig bent, beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden zoals tact, 
inlevingsvermogen, vermogen tot motiveren, stimuleren én het kunnen overwinnen van 
weerstanden; 

• beschikt over aantoonbare ruime ervaring in het werken met multiproblem gezinnen en 
kunnen werken binnen de dynamiek van conflictsituaties; 

• affiniteit hebt met partner relatie problematiek en de complexe dynamiek van hoog 
conflict echtscheiding; 

 



       
 

• in het bezit bent van een rijbewijs en auto. 
 
Je krijgt bij ons 

• een aanstelling voor 20 uur per week voor bepaalde tijd gedurende vervanging 
van zwangerschaps- en bevallingsverlof en ouderschapsverlof van oktober 2020 
tot en met mei 2020; 

• 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 eindejaarsuitkering; 

• een mooie baan binnen een waardengedreven organisatie. 
 
Enthousiast?  

Solliciteren kan tot en met 30 juni 2020 via www.jeugdhulpfriesland.nl. 

 

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

 

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

Zaken, telefoon 06-49493091.  Zij beantwoordt graag al je vragen! 

 
 

http://www.jeugdhulpfriesland.nl/

