Wie of wat zijn Alcander en JENS?
Alcander is een brede welzijnsorganisatie in de gemeente Heerlen. Als het nodig is, leren mensen wat ze
zelf kunnen doen om de regie over hun eigen leven te houden of weer terug te krijgen. Alcander
ondersteunt hen met activiteiten en diensten die hun deelname aan de maatschappij stimuleert. Alcander
staat dicht bij mensen en werkt zoveel mogelijk vanuit locatie in buurten en wijken.
JENS is een coöperatie van zorg- en welzijnsorganisatie. Vanaf 1 januari 2019 bieden wij preventieve en
ambulante jeugdhulp in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. We geloven in de gezamenlijke
verantwoordelijkheid om onze jongeren veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen
ontwikkelen voor een fijne en stabiele toekomst.

ALCANDER is in samenwerking met de jeugdcoöperatie JENS op korte termijn op zoek naar een:

Activiteitenbegeleiders
1,3 fte
De activiteitenbegeleider werkt binnen Rootz:
Rootz is een product van JENS en richt zich op groepsbegeleiding en/of behandeling aan kinderen en
Jeugdigen tussen de 4 – 18 jaar, die vanwege een stoornis of beperking nu nog niet kunnen profiteren van
activiteitenaanbod voorliggend veld of reguliere vrijetijdsaanbod. Deze kinderen en jeugdigen hebben
moeite met het aangaan en onderhouden van sociale contacten; omgaan met (spel) regels, grenzen
stellen, enz. Middels het groepsaanbod worden specifieke vaardigheden aangeleerd en het oefenen van
deze vaardigheden in het dagelijks leven

Werken voor JENS
Transformatie
Transformatie van de hulp en ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen is de belangrijkste opgave van
JENS. Je krijgt de kans om mee te werken aan de transformatie van de jeugdzorg in Heerlen, Landgraaf
en Voerendaal volgens de kernwaarden van JENS: Samen, Anders, Doen. Dat doen we door te
investeren in preventie, eigen kracht, de-stigmatisering, de-medicalisering, normalisering en het
vergroten van het probleemoplossend vermogen van gezinnen en hun sociale netwerk.
Dichtbij in de buurt
Als activiteitenbegeleider ben je onderdeel van een gebiedsteam. JENS biedt hulp en ondersteuning zo
veel mogelijk directe omgeving van de jeugdigen en gezinnen. Zo licht en kortdurend als mogelijk is, zo
lang en intensief als nodig. Natuurlijk staat de veiligheid van jeugdigen hierbij altijd voorop.

Wat doe je?
Als activiteitenbegeleider:
• ontwikkel en voer je individuele- en groepsactiviteitenplannen uit, passend in een evt.
begeleidingsplan;
• creëert een sfeer binnen de groep waarin de deelnemers zich veilig voelen en worden
gestimuleerd en gemotiveerd de eigen mogelijkheden te ontdekken en initiatieven te nemen;
• Richt activiteiten en opdrachten dusdanig in dat het deelnemers hun zelfredzaamheid en/ of
zelfvertrouwen vergroot;
• draag je bij aan de ontwikkeling en coördinatie van activiteiten door gebruik te maken van
technieken, materialen, activiteitvormen en- opdrachten
• stimuleer je de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie;
• Je neemt deel aan werkoverleg en rapporteert en bespreekt bevindingen met betrekking tot de
ontwikkeling van jongeren.
• werk je samen met verschillende netwerkpartners.

Wie ben jij?
•
•
•
•
•

Teamspeler
Houdt van uitdagingen en veranderingen
Staat stevig in je schoenen
Out-of-the-box denker
Goed met individuen en groepen

Wie zoeken wij?
Als activiteitenbegeleider heb je bij voorkeur:
• ervaring met kinderen en jongeren
• affiniteit met het gedachtengoed van JENS
• een afgeronde en relevante Mbo-4 opleiding.

Wat bieden wij?
•
•
•
•

Als je voor JENS kiest, krijg je een dienstverband via Alcander, die samen met andere
organisaties de coöperatie vormt.
Het salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring. Indicatief kun je uitgaan van Mbo-niveau
inde CAO van Sociaal Werk.
Je wordt aangenomen op basis van de afspraken die gelden bij moederorganisatie Alcander,
waar je eencontract krijgt. Denk daarbij aan selectieprocedure en (arbeids)voorwaarden.
Waar nodig ontvang je via de moederorganisatie de benodigde digitale hulpmiddelen (bijv. laptop,
iPad of smartphone).

Als je voor ons komt werken
Als je voor JENS gaat werken kunnen we referenties opvragen bij je vorige werkgever.
Bij indiensttreding vragen we ook:
• een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
• Verklaring Functioneren en Onbesproken Gedrag van je voormalige werkgever.

Durf jij de uitdaging aan?
Wil je eerst meer weten over JENS? Kijk dan op onze website www.jenshelpt.nl.
Voor meer informatie over de functie en de ontwikkelingen kun je contact opnemen met Leo Reijnen,
Gebiedsmanager (06 - 53 82 71 50) of Karima Sedki, Programmamanager (06 – 33 38 24 75).

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

