
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ben jij een sociaal werker jeugd en gezin in hart en nieren? En ben je op zoek naar een uitdagende functie waar eigen 
initiatief wordt gewaardeerd? Dan is aan-z de organisatie voor jou! Je komt terecht in een team van enthousiaste 
medewerkers die klaarstaan voor de burger én elkaar. Verbinding staat centraal in alles wat we doen. We kijken met 
een frisse blik naar hulpvragen en spelen in op ontwikkelingen in de samenleving. Als organisatie focussen we op 
vooruitgang. Dat zie je terug in de aandacht die we hebben voor klanttevredenheid en de persoonlijke groei en vitaliteit 
van onze medewerkers. 
 
Over de functie 
Als sociaal werker jeugd en gezin: 
 ben je bezig met vraagverheldering en vraagverdieping; 
 ben je bezig met het samen met ouders opstellen van gezinsplannen en het in kaart brengen van best passende 

hulp;   
 het bieden van gezinscoaching en opvoedondersteuning;  
 het op elkaar afstemmen van hulp (casusregie);  
 sluit je aan binnen het basisonderwijs voor advies en begeleiding; 
 versterk je eigen kracht van gezinnen en hun netwerk; 
 ben je bezig met het inschatten van veiligheid, o.a. d.m.v. risicotaxatie en het opstellen van veiligheidsplan. 
 
Over aan-z 
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. 
 
Wat verwachten we van jou? 
Als sociaal werker jeugd en gezin: 
 beschik je over een relevante HBO-opleiding;  
 heb je bij voorkeur stage-of werkervaring in de jeugdhulpverlening; 
 ben je SKJ geregistreerd; 
 ben je bij voorkeur geschoold in aanvullende methodieken (oplossingsgericht werken, gezinscoaching, 

systeemgericht werken);  
 heb je kennis en ervaring op het gebied van jeugd-ggz en het inschatten van veiligheid; 
 beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden;  
 ben je een enthousiaste teamspeler die flexibel en zorgvuldig is in het volgen van afspraken en procedures. 

 
 

Vacature sociaal werker jeugd en gezin (m/v) 
32-36 uur per week 
 



Wat bieden wij jou? 
Een verantwoordelijke functie met werk dat er toe doet! De functie wordt ingeschaald in schaal 9 van de cao Sociaal 
Werk. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Sociaal Werk. Deze cao kent een flexibel in te zetten 
arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een keuzebudget met een eindejaarsuitkering ter hoogte van 8,33% en een 
loopbaanbudget. Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. 
 
Word jij onze nieuwe collega? 
Als je interesse hebt in deze functie of meer informatie wilt, kun je telefonisch contact opnemen met  
Ilse Hoogstrate, coördinator team Jeugd & Gezin op telefoonnummer 06-40657416 of per e-mail: i.hoogstrate@aan-
z.eu. 
 
Sollicitatieprocedure 
Je kunt je sollicitatiebrief en curriculum vitae tot en met uiterlijk donderdag 8 december 2022 per e-mail sturen naar 
Veronica Martens, P&O adviseur; v.martens@aan-z.eu. Deze vacature wordt zowel intern als extern geplaatst. Bij 
gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten. 
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