
   
 
Samen anders doen 
Sinds 1 januari 2019 biedt JENS in opdracht van de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal 
preventieve en ambulante jeugdhulp. JENS is een coöperatie van een aantal zorg- en 
welzijnsorganisaties: Alcander, Koraal, MeanderGroep, Mondriaan, Radar, Kracht in Zorg en XONAR. 
Daarnaast werken wij samen met meer dan zestig 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.  
 
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. 
 
 

Wij hebben een vacature voor: 

Schoolmaatschappelijk Werker 
2,5 fte 

 
Als schoolmaatschappelijk werker werk je met kinderen, ouders en leerkrachten en ben je er om de 
cliënt en zijn netwerk te ondersteunen bij veranderingen in zijn of haar leven.  
 

Jouw taken 
Je biedt hulpverlening die bestaat uit vijf kerntaken:  

 psychosociale hulpverlening; 
 informeren, 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.  
 
Als Schoolmaatschappelijk Werker:  

 begeleid en ondersteun je klanten bij het omgaan met veranderingen op alle leefgebieden; 
 ondersteun je hen bij het ontdekken en ontplooien van de eigen kracht en kwaliteiten in 

verhouding tot de veranderde woon- en leefomgeving en de samenleving; 
 bied je concrete en praktische hulp- en dienstverlening en geeft voorlichting en advies over o.a. 

(financiële) regelingen, bewindvoering; 
 zorg je voor een optimale psychosociale begeleiding; 
 signaleer je maatschappelijke ontwikkelingen; 
 behoud en ontwikkel je je eigen deskundigheid. 

 

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?  

 Je hebt bij voorkeur een afgeronde en relevante Hbo-opleiding (Social Work of vergelijkbaar) 
 Je hebt enige ervaring met het werken met kinderen en jongeren. 
 Ervaring met Maatschappelijk Werk en eclectisch-integratief werken is gewenst.  
 Je beschikt over analytisch vermogen: je kunt een hulpvraag vertalen naar een hulpverleningsplan 

op basis van de leefgebieden en het gedachtengoed van JENS. 
 Je hebt kennis van de sociale kaart en van relevante wet- en regelgeving en volgt de ontwikkeling 

hiervan; 
 Je hebt basiskennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag en 

socialisatie- en systeemtheorieën; 
 Je werkt methodisch. 

 

Werken voor 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. 
  

Tranformatie 
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. 
 

 Afhankelijk van de hulpvraag, wordt van je verwacht dat je werkt op onregelmatige tijden.   
 Als je voor JENS wilt werken heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een Verklaring 

Functioneren en Onbesproken Gedrag van je vorige werkgever nodig. Ook kunnen we 
referenties opvragen. 

 

Wat bieden wij? 
 Als je voor JENS kiest, krijg je een dienstverband bij één van de organisaties die samen de 

coöperatie vormen.  
 Het salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring. Indicatief kun je uitgaan van Hbo-niveau in 

de CAO van GHZ, GGZ, VVT Jeugdzorg of Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.  
 Je wordt aangenomen op basis van de afspraken die gelden bij de moederorganisatie waar je een 

contract krijgt. Denk daarbij aan selectieprocedure en (arbeids)voorwaarden. 
 Ook overige arbeidsvoorwaarden komen voort uit één van deze CAO’s.  
 

Durf jij de uitdaging aan? 
Wil je eerst meer weten over JENS? Kijk dan op onze website: www.jenshelpt.nl.  
Of maak een afspraak voor een oriënterende kennismakingsgesprek of -wandeling met een van onze 
gebiedsmanagers. Voor meer informatie over de functie en de ontwikkelingen binnen de functie kun je 
contact opnemen met Desiree Gotzen, HR-adviseur (06) 18 51 20 73. 
 

Solliciteren 
Stuur je schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV naar: dgotzen@jenshelpt.nl. Vermeldt bij je 
sollicitatie de vacaturetitel.  
De sollicitatiegesprekken starten begin februari. Startdatum is 1 april 2022 of zo veel eerder als mogelijk. 


