
 
 

 
 

     
 

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 een meerdere vacatures voor: 

Schoolmaatschappelijk Werkers  
36u (deeltijd is bespreekbaar) 

 
Als Schoolmaatschappelijk werker biedt je in hoofdzaak hulpverlening aan cliënten (kinderen, ouders 
en leerkrachten), zodanig dat na beëindiging van het hulpverleningsproces de cliënt zichzelf (weer) als 
zelfstandig persoon kan manifesteren;  
 
De schoolmaatschappelijk werker: 
Biedt hulpverlening die bestaat uit vijf kerntaken:  
- Psychosociale hulpverlening; 
- Informatie, advisering, consultatie en concrete dienstverlening; 
- Bemiddeling en pleitbezorging; 
- Rapportage en advies op verzoek van derden; 
- Signalering, belangenbehartiging en preventie Afhankelijk van de problematiek worden deze taken 

gecombineerd uitgevoerd.  
 
Daarnaast biedt de schoolmaatschappelijk werker ook specifiek functie gebonden taken uit, zoals: 
- Het voeren van gesprekken met leerlingen, ouders en leerkrachten; 
- Kortdurende begeleiding van leerlingen en ouders; 
- Het zo nodig verwijzen naar andere instellingen; 
- Samenwerken binnen het samenwerkingsverband; 
- Adviseren van leerkrachten en directie van de school; 



 
 

- Het vervullen van een coördinerende en organiserende rol m.b.t. de hulpverlening (casemanage-
ment).  

- Beoordelen en/of bespreekbaar maken van de noodzakelijkheid van een verwijzing naar een voor 
de cliënt (meer) geëigende voorziening; 

- Informatieverstrekking; 
- Aanleggen en bijhouden van dossiers; 
- Het vastleggen van registratiegegevens met betrekking tot de hulpverlening aan cliënten; 
- Deelname aan cliëntbesprekingen; 
 
Wij zoeken een schoolmaatschappelijk werker die: 
- Een afgeronde relevante HBO-opleiding heeft en met voorkeur SKJ-geregistreerd is; 
- Uitstekende communicatieve vaardigheden heeft; 
- Kennis heeft van de sociale kaart en van relevante wet- en regelgeving; 
- Basiskennis heeft van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, sociali-

satie- en systeemtheorieën en sociale wet- en regelgeving; 
- Methodisch kan werken; 
- Kan werken met geautomatiseerde registratiesystemen; 
- Analytisch vermogen heeft voor het vertalen van de hulpvraag naar een hulpverlenings-

plan; 
- Vaardigheden heeft in het onderkennen en analyseren van knelpunten; 
- Sociale vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de cliënt en de 

leefomgeving van de cliënt en voor het motiveren, stimuleren, trainen en instrueren van 
cliënten; 

- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid heeft voor het opstellen van plannen 
en het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen; 

- Klantgericht; 
- Proactief is en gericht op interne en externe samenwerking; 
- Flexibel is en organisatievermogen heeft; 
- Stressbestendig is en improvisatievermogen heeft o.a. bij interventie in crisissituaties. 
 
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:   Schoolmaatschappelijk Werker 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  
 
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 
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