
 
 
 

Het grensoverschrijdend openbaar lichaam (GOL) welzijn “aan-z” werkt voor alle inwoners van het werkgebied 

Terneuzen, Assenede, Wachtebeke, Kaprijke, St- Laureins en schenkt bijzondere aandacht aan mensen die 

minder mogelijkheden of kansen hebben. aan-z heeft tot taak mensen te stimuleren hun leven in (eigen) handen 

te nemen en actief te participeren in de samenleving. Het gaat met hen op zoek naar sterkten en 

toekomstverwachtingen. Het ontwikkelt en verbindt krachten tussen mensen, netwerken en organisaties. Het 

pakt problemen aan door zich te richten op de oplossingen. Het bouwt aan goed samenleven in buurten en 

wijken. 

 

Ter vervanging van zwangerschapsverlof zijn wij op zoek naar een 

 

sociaal werker jeugd en gezin (m/v) 
36 uur per week, periode 1 december tot 1 april 2018 

 

De functie 

Jeugd en gezin aan-z biedt vrij toegankelijke jeugdhulp aan gezinnen in de gemeente Terneuzen met 

als doel opvoeden te versterken en gezinnen in hun eigen kracht te zetten. Het team vormt ook de 

toegang tot specialistische jeugdhulp en doet dit op basis van vraagverheldering, een gezinsplan en de 

inzet van best passende hulp.  

De sociaal werker werkt samen met consulenten, procesregisseurs en een gedragswetenschapper 

binnen het eigen team en met de gebiedsteams van aan-z. 

 

Als sociaal werker jeugd en gezin ben je bezig met: 

 vraagverheldering en vraagverdieping; 

 het samen met ouders opstellen van gezinsplannen en het in kaart brengen van best passende 

hulp;   

 het bieden van gezinscoaching en opvoedondersteuning;  

 het versterken van eigen kracht van gezinnen en hun netwerk; 

 het samenwerken met onderwijs en zorg; 

 het uitvoeren van drangzaken; 

 het op elkaar afstemmen van hulp (casusregie); 

 het inschatten van veiligheid, o.a. d.m.v. risicotaxatie en het opstellen van veiligheidsplan; 

 deelname aan de Zeeuwse crisis interventie dienst buiten kantoortijd.  

 

Wat vragen wij? 

Als sociaal werker jeugd en gezin  

 beschik je over HBO werk- en denkniveau;  

 heb je enige ervaring in de jeugdhulpverlening; 

 ben je SKJ geregistreerd; 

 ben je bij voorkeur geschoold in aanvullende methodieken (Signs of Safety/Wellbeing, Triple P, 

oplossingsgericht werken, gezinscoaching, systeemgericht werken)  

 heb je kennis en ervaring op het gebied van jeugd-ggz en het inschatten van veiligheid; 

 heb je kennis en ervaring met schoolmaatschappelijk werk; 

 beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden. 

 

Aanbod 

We bieden je een verantwoordelijke en uitdagende functie in een organisatie die volop in 

ontwikkeling is. Inschaling in schaal 8 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. 

 



 
Interesse? 

Als je interesse hebt in deze functie of meer informatie wilt, kun je contact opnemen met Mariska 

Luiten, teamleider, tel. 06-57606783. Je kunt je sollicitatiebrief en curriculum vitae tot uiterlijk 6 

oktober 2017 sturen naar i.velasco@aan-z.eu. 
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