
 

Samen anders doen 
JENS biedt vanaf 1 januari 2019 in opdracht van de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal 
preventieve en ambulante jeugdhulp. JENS is een coöperatie van 7 zorg- en welzijnsorganisaties: 
Alcander, Koraal, MeanderGroep, Mondriaan, Radar, Kracht in Zorg en XONAR. Daarnaast werken wij 
samen met ruim 60 andere aanbieders. Deze organisaties werken allemaal onder de noemer JENS. Wij 
vullen elkaar 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 
opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne en stabiele toekomst. Daarom 
werken wij samen met de kinderen en jongeren, hun ouders, buurt en school. Wij ondersteunen en 
helpen 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 
diagnostiek, 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 vacature voor: 

GZ-psycholoog 

16-36u 
 
JENS zoekt een GZ-psycholoog die met ons een brug wil bouwen in het vernieuwde zorglandschap voor 
jeugdigen en gezinnen in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Je staat samen met de kind- en 
jeugdpsychiater, de programma manager en alle JENS collega’s voor de zorg voor de jeugdigen en hun 
gezinnen in hun sociale context, In de wijk van de jeugdigen en gezinnen, binnen de vindplekken waar 
de jeugdigen zich dagdagelijks begeven. Je opereert in het spectrum vanaf preventief tot en met 
specialistisch zorg, maar vooral vanuit de eigen kracht van de jeugdigen en het gezin. Daar waar 
noodzakelijk behandel je mee of ben je de regiebehandelaar. We zoeken een deskundige en 
geregistreerde GZ-psycholoog die grote affiniteit heeft met onze doelgroep en méér wil dan alleen 
behandelaar zijn. Je werkt zelfstandig, neemt verantwoordelijkheid en je hecht waarde aan het 
uitgangspunt van ‘eigen regie’ en ‘zelfregulering’ voor zowel teams als patiënten.  
 

Transformatie 
De belangrijkste opgave voor JENS is de transformatie van hulp en ondersteuning aan jeugd. Met deze 
transformatie wil JENS bereiken dat risico’s, problemen en achterstanden in een zo vroeg mogelijk 
stadium opgespoord en aangepakt worden, met als uitgangspunt normaliseren in plaats van 
problematiseren. Daarom wordt hulp en ondersteuning bij voorkeur in de directe omgeving van de 
jeugdige geboden en zo licht- en kortdurend als mogelijk is. Als er intensievere en/of zwaardere hulp 
noodzakelijk is, dan wordt deze zo lang als dat nodig is verleend, waarbij de veiligheid van jeugdigen 
voorop staat. 
 

Opgroeien in je eigen omgeving 
Ieder kind en iedere jongere wil meedoen: in zijn buurt, met vrienden, op school en bij de 
sportvereniging. Ook als daar hulp bij nodig is. Wij vinden dat ook deze kinderen en jongeren moeten 
leren en spelen op de reguliere school, bij de kinderopvang, het peuterwerk en in hun eigen wijk of 
buurt. Daarom organiseren wij begeleiding en behandeling zo veel mogelijk in de buurten en wijken.  



 
Wat bieden wij?  
Laten we vooropstellen dat we jou de kans bieden om mede vorm te geven aan de jeugdzorg volgens de 
missie van JENS:  

‘Samen jong en sterk opgroeien!’. We geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze 
jongeren veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne 

stabiele toekomst. 
Medewerkers die voor JENS gaan werken worden, onder andere op basis van kennis en ervaring, in dienst 
genomen bij één van de zeven moederorganisaties. Dit op basis van de procedures, (arbeids)voorwaarden 
en afspraken die gelden binnen de betreffende moederorganisatie.   
Waar nodig ontvang je via de moederorganisatie de benodigde digitale hulpmiddelen (bijv. laptop, iPad 
of smartphone).   
 

Wie ben jij? 
• Je bent een enthousiaste GZ psycholoog met een sterk ontwikkelde helicopterview.  
• Je analyserend vermogen en goede gespreksvaardigheden zijn gericht op het snel helder krijgen 

van de probleemsamenhang.  
• Je durft kritische, positief sturende vragen te stellen, waarin de samenwerking en kennisdeling 

een belangrijk onderdeel zijn.  
• Je herkent en kadert psychische problematiek binnen vaak ingewikkelde pedagogische 

contexten. Je werkt oplossingsgericht, ondernemend en daadkrachtig, waarbij je kennis hebt 
van de sociale kaart.  

• Je kunt een coachende houding aannemen, maar je weet ook de touwtjes in handen te nemen 
wanneer dit nodig is.  

 

Wat vragen wij van jou?  
Om te kunnen starten dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Ook is bij 
indiensttreding een vereiste dat een Verklaring Functioneren en Onbesproken Gedrag is afgegeven door 
je voormalige werkgever. Door de moederorganisatie waar je in dienst wordt genomen kunnen ook 
referenties worden opgevraagd.  
 

Durf jij de uitdaging aan? 
Wil je eerst meer weten over JENS? Kijk dan op onze website http://www.jenshelpt.nl. Voor meer 
informatie over de moederorganisaties en de vacatures voor JENS verwijzen we je naar de website van 
de verschillende moederorganisaties.   
 
Voor meer informatie over de functie en de ontwikkelingen kun je contact opnemen met Stephanie 
Harmsen, Programma Manager (06 – 23 40 68 45), of Desiree Gotzen, HR-adviseur (06 - 18 51 20 73). 
 

Solliciteren 
Stuur je schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV naar: dgotzen@jenshelpt.nl, graag onder 
vermelding van de vacaturetitel. 

http://www.jenshelpt.nl/
mailto:dgotzen@jenshelpt.nl
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