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:

Gezinswerkers
1,5 fte

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 beroepskrachten in
het onderwijs en in de kinderopvang bij vragen over opgroeien en opvoeden.

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 Jeugdconsulent meervoudig 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?
•

•
•
•
•
•

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
problemen 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
basisvoorzieningen;
Inventariseert samen met jeugdige en ouders (cliëntsysteem) de (langdurige) hulpvraag bij
meervoudige 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
tussen 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;

Wie zoeken wij?
•
•
•

Je hebt een relevante opleiding op HBO-niveau heeft (bijvoorbeeld Social Work en Pedagogiek);
Kennis van en inzicht in het hulpverleningsaanbod en de sociale kaart;
Kennis van ontwikkelingen in het sociale domein en van de Jeugdwet (geregistreerd SKJ).

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.
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 Carina
Heugen, manager (045-5602575).

Solliciteren

Stuur je schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV naar: asluijs@welzijnsgroep.nl onder vermelding
van de vacaturetitel.

