
 

 

 

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. 

 

Voor uitbreiding van het team jeugd en gezin zijn we op zoek naar een beginnend 

 

consulent jeugd en gezin (m/v) 
24 uur per week 

 

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 consulent werkt samen met sociaal werkers, procesregisseurs en een gedragswetenschapper 

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

 

Als consulent jeugd en gezin 

- ben je het eerste aanspreekpunt voor ouders, professionals, organisaties en collega’s; 

- informeer en adviseer je hen over dagelijkse opgroei- en opvoedvragen en (complexe) problematiek; 

- ontwikkel je voorlichtingsmateriaal en stel je deze beschikbaar aan anderen; 

- voer je vraagverheldering uit volgens het driekolommenmodel of GIZ om de vraagsteller naar een 

passend hulpaanbod te leiden; 

- adviseer je ouders en professionals bij complexe opvoedvragen en multi-problematiek; 

- biedt je kortdurende preventieve opvoedingsondersteuning; 

- zet je hulpaanbod uit, leid je hulpvragers naar hulpaanbod en volg je op; 

- bewaak en ondersteun je het proces bij (eenvoudige en complexe) hulp- en zorgvragen; 

- draag je zorg voor de administratieve afhandeling van de zorgopdrachten en registratie. 

 

Wat vragen wij? 

Als consulent jeugd en gezin  

 beschik je over HBO werk- en denkniveau;  

 heb je kennis van de lokale sociale kaart;  

 ben je SKJ geregistreerd of bereid dat te realiseren; 

 ben je bij voorkeur GIZ geschoold of bereid deze scholing te volgen; 

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

Triple P, oplossingsgericht werken, gezinscoaching, vraagverheldering) en heb je daarnaast 

kennis op het gebied van lvb en/of psychiatrie en het inschatten van veiligheid; 

 ben je goed in administratieve processen; 

 beschik je over goede communicatieve vaardigheden; 

 Ben je flexibel in werkdagen. 

 

 



 

 

 

Wij zoeken een teamspeler die flexibel is maar ook zorgvuldig in het volgen van de afgesproken 

procedures. 

 

Aanbod 

We bieden je een verantwoordelijke en uitdagende functie. 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, via 06-57606783. Je kunt je sollicitatiebrief en curriculum vitae uiterlijk 7 juni 2017 

sturen naar i.velasco@aan-z.eu. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 16 juni 2017. 
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