
 
 

 
 

     
 

Samen anders doen 
JENS biedt vanaf 1 januari 2019 in opdracht van de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal pre-
ventieve en ambulante jeugdhulp. JENS is een coöperatie van 7 zorg- en welzijnsorganisaties: Alcan-
der, Koraal, MeanderGroep, Mondriaan, Radar, Welsun en XONAR. Daarnaast werken wij samen met 
ruim 60 andere aanbieders. Deze organisaties werken allemaal vanuit de noemer JENS. Wij vullen el-
kaar aan en bundelen onze expertise in de ondersteuning, hulp en behandeling aan jeugdigen en hun 
gezinnen.  
 
We geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze kinderen veilig en gezond te laten op-
groeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne en stabiele toekomst. Daarom doen 
wij het samen, met de kinderen en jongeren, hun ouders, buurt en school. Wij ondersteunen en hel-
pen jeugdigen zoveel mogelijk in de eigen omgeving om problemen snel te signaleren en duurzame 
oplossingen te realiseren. Als dat nodig is, bieden wij ambulante begeleiding, behandeling en diagnos-
tiek, dichtbij en integraal. Onze hulp is zo licht en gewoon als mogelijk maar direct intensief indien 
nodig. Het motto van JENS is ‘Samen anders doen’. Daarom zoeken wij de verbinding met organisaties 
en belanghebbenden in de buurt. De kernwaarden van JENS zijn: speels, eigenwijs en stoer. 
 

Wij hebben meerdere vacatures voor: 

Jeugdconsulenten meervoudige problematiek  
36u (deeltijd is bespreekbaar) 

 
Als Jeugdconsulent meervoudig begeleidt en ondersteunt je gezinnen (ouders en jeugdigen tot 18 jaar, 
inclusief hun sociale netwerk) vraaggericht bij het bereiken van hun eigen doelen op het gebied van 
opvoeden en opgroeien. De begeleiding is gericht op het vergroten van de kracht van het gezin. Indien 
de geboden begeleiding niet volstaat organiseert de consulent meervoudig specialistische zorg. De 
consulent meervoudig voert dan de regierol. Daarnaast ondersteunt de consulent meervoudig be-
roepskrachten in het onderwijs en in de kinderopvang bij vragen over opgroeien en opvoeden. 
 
De Jeugdconsulent meervoudige problematiek: 
- Organiseert laagdrempelige bereikbaarheid en is de contactpersoon in de wijk voor gezinnen met 

meervoudige problematiek. Fungeert als een contactpersoon in de wijk voor een gezin dat pro-
blemen heeft op meerdere leefgebieden en vaak ook meerdere hulpverleners heeft;  

- Is direct beschikbaar voor ondersteuning en begeleiding, voorkomt wachtlijsten; 
- Is extern gericht en zichtbaar en toegankelijk voor gezinnen die ondersteuning nodig hebben; 
- Is ondernemend en bedenkt nieuwe manieren om de doelgroep te bereiken; 
- Bouwt en onderhoudt een relevant netwerk. Onderhoudt daartoe contact met pedagogische ba-

sisvoorzieningen;  
- Inventariseert samen met jeugdige en ouders (cliëntsysteem) de (langdurige) hulpvraag bij meer-

voudige problematiek; 
- Onderzoekt de eigen kracht en mogelijkheden van het gezin in relatie tot de hulpvraag; 



 
 

- Stelt een hulpverleningsplan op en werkt met complexe problematieken waarbij afstemming tus-
sen de verschillende domeinen en hulpverleners en een systeemgerichte aanpak noodzaak is; 

- Biedt hulpverlening op maat, wat betekent dat ondersteuning wordt geboden die qua aard en 

frequentie aansluit bij de mogelijkheden van het cliëntsysteem en voorziet in de behoefte; 
- Kan zowel regisseur als uitvoerder zijn indien dit nodig is en hierdoor voorkomen kan worden dat 

een gezin moet worden doorverwezen naar andere hulp; 
- Reageert flexibel op, in een casus, optredende plotselinge omstandigheden; 
- Voert ook hulpverleningstaken uit in het gezin; 
- Informeert de klant correct en volledig in begrijpelijke taal en toetst of informatie wordt begrepen; 
- Staat open voor een diversiteit aan normen, waarden en gedragsregels; 
- Weet om te gaan met weerstand en agressie; 
- Schat mogelijke (veiligheids)risico's in het kader van de Jeugdwet in en raadpleegt daar waar nodig 

tijdig collega's en/ of leidinggevende; 
- Werkt overeenkomstig ‘1 Gezin 1 Plan’; 
- Is gericht op het versterken van de eigen kracht van jeugdigen en ouders. Vergroot het probleem-

oplossend vermogen van het cliëntsysteem; 
- Versterkt met de begeleiding de sociale systemen rond het gezin (netwerkactivering);  
- Kijkt met een brede welzijnsbril naar een gezin en hun hulpvragen. 
- Bouwt bruggen tussen het voorliggend veld en de specialistische zorg. (ook bij doorverwijzing blijft 

de consulent meervoudig betrokken); 
- Schakelt tijdens het hulpverleningstraject voortdurend tussen de eigen rollen (partner, hulpverle-

ner, regisseur) en de mogelijkheden in de nulde tot tweede lijn en zet tijdige vormen van specialis-
tische hulp in;  De jeugdconsulent kan voor opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering 
gebruik maken van aanbod van o.a.  jeugdconsulenten voorliggend en vrijwilligers, zoals sup-
port@home, als aanbod jeugd- en jongerenwerk en opbouwwerk; 

- Bewaakt de grenzen van de hulpverlening, waarbij de veiligheid van minderjarigen in elk geval een 
essentiële invalshoek is 

- Schakelt in crisissituaties tijdig door; 
- Bewaakt voortdurend het overzicht van het cliëntsysteem, de regiefunctie van de ouder en de 

eigen regiefunctie;  
 
Wij zoeken een Jeugdconsulent meervoudige problematiek die: 
- Een relevante opleiding op HBO-niveau heeft (bijvoorbeeld Social Work en Pedagogiek); 
- Kennis van en inzicht heeft  in het hulpverleningsaanbod en de sociale kaart;   
- Kennis heeft van ontwikkelingen in het sociale domein en van de Jeugdwet (geregistreerd SKJ).  

     Specifieke kenmerken   

- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden heeft voor het voeren van gesprekken met 
jeugdigen (en het cliëntsysteem), het rapporteren en adviseren over de uitvoering van het bege-
leidingsplan.   

- Sociale vaardigheden heeft, nodig voor het bieden van hulp en begeleiding aan jeugdigen (en hun 
omgeving) in een intermenselijke situatie en het kunnen omgaan met tegengestelde belangen en 
loyaliteiten.   

- Stressbestendig is om effectief te blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of 

tegenspel;   

- Flexibel is voor het aanpassen van de eigen gedragsstijl om het gestelde doel te bereiken;   

- Integriteit heeft voor het handhaven van binnen de beroepsgroep geldende sociale en ethische 

normen;  

- Buiten de kaders kan denken en flexibel kan inspelen op actuele vraagstukken rondom zorg en 

hulp in de wijk; 

- Zelfinzicht en zelfontwikkeling heeft voor het hebben van zicht op eigen sterktes en zwaktes en op 

basis hiervan acties ondernemen om eigen kennis, vaardigheden en competenties te vergroten.  

 
 



 
 

SOLLICITATIES VÓÓR 21 MEI RICHTEN AAN: 
Alcander, t.a.v. Alex Sluijs, Postbus 303, 6400 AH  Heerlen. 
Liefst via de mail: asluijs@welzijnsgroep.nl 
 
Meer informatie over de functie is te verkrijgen bij Carina Heugen: cheugen@welzijnsgroep.nl 
045-2602575 of Linda Wiers – operationeel manager JENS 06-53127931 of Leo Reijnen – gebiedsma-
nager 06-53827150. 
 

• Functie:   Jeugdconsulent Meervoudig is in dienst bij Alcander  
Werkzaam binnen JENS 

• Ingangsdatum:  zo spoedig mogelijk; 

• Aanstelling:  vooralsnog tot 31-12-2021 (verlenging behoort tot de mogelijkheden) 

• Functie-indeling:  schaal 8 (waardering is nog in onderzoek) 
 
Werving:  
Deze vacature is opengesteld voor zowel het zittende personeel van de organisatie als voor externe 
kandidaten, waarbij interne kandidaten bij gebleken geschiktheid voorrang krijgen.  
 
Acquisitie n.a.v. deze vacature is niet gewenst 
 

mailto:asluijs@welzijnsgroep.nl

