
 

Ambulant hulpverlener (Tools4U) 

Ben je een ervaren ambulant hulpverlener, heb je bij voorkeur de opleiding Tools4U gevolgd en heb je 

affiniteit met jeugdhulp en onderwijs? Ben je van de verbindende en vasthoudende stijl van 

hulpverlening?  

 

Dan hebben wij een fantastische vacature voor jou! 

 

Ieder kind verdient kansen en mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen. Het is nooit te laat om 

samen met het kind en het gezin deze kansen en mogelijkheden te vinden. Wij vinden, en benutten 

kansen en mogelijkheden binnen jeugdhulp en onderwijs. 

Kennis in Kracht is een jonge, lokale en groeiende organisatie voor jeugdhulp en onderwijs geworteld 

in het noorden. Kennis in Kracht biedt intensieve ambulante gezinsbehandeling, systeemtherapie, 

systeembegeleiding, evidence based gedragstrainingen en psychodiagnostiek. 

 

Voor ons team zijn wij voor de regio’s Friesland en Groningen op zoek naar een kandidaat voor de 

functie van: 

  

Ambulant hulpverlener (Tools4U) 

32 - 36 uur per week 

 

Wat ga je precies doen? 
 

▪ Je werkt ambulant met jongeren met wisselende problematiek die vaak vastlopen in het 

onderwijs. 

▪ Je leert deze jongeren nieuwe vaardigheden aan die ze ook binnen het onderwijs kunnen 

inzetten. 

▪ Je werkt samen met andere betrokken hulpverlening in het gezin.  

▪ Je bent in staat waar nodig regie te nemen. 

▪ Je werkt systemisch en oplossingsgericht en betrekt het hele gezin.  

▪ Je hebt een brede blik op de problematiek en weet deze goed te verwoorden en vast te 

leggen in het behandelplan. 

▪ Je kunt zelfstandig werken en inschatten wanneer er overleg nodig is of wanneer je je 

verantwoordelijkheid moet delen. 

▪ Je weet je positie te nemen, te netwerken en effectieve hulp te verlenen.  

▪ Je durft (positief) kritisch te zijn naar cliënten, verwijzers en naar jezelf. 

▪ Je hebt een autonome opstelling, waarbij je vanuit je professionele overtuiging keuzes maakt 

en een koers uitzet. Deze koers kun je op een passende manier toelichten en 

beargumenteren, zowel mondeling als schriftelijk.  

▪ Om een doel te bereiken weet je meerdere gedragsstijlen in te zetten en kun je anderen 

stimuleren, passend bij hun uitgangspositie en ontwikkelmogelijkheden.  

▪ Je weegt gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af en je trekt logische conclusies 

als gevolg van een gedegen en evenwichtige probleemanalyse.  

▪ Nieuwe informatie en werkwijzen maak je jezelf snel eigen en je hebt een sterk en effectief 

reflecterend vermogen.  

▪ Je werkt binnen een multidisciplinair team in opbouw. 

▪ Je neemt deel aan intervisie en methodische werkbegeleiding. 

▪ Samenwerken en het bewaken van voortgang zijn voor jou vanzelfsprekende eigenschappen. 

 



 

Wat mag je van ons verwachten? 
 

▪ Je werkt samen in een team van SKJ geregistreerde professionals en gedragsdeskundigen. 

▪ Een zeer afwisselende functie in een dynamisch bedrijf met een enthousiast en ervaren team. 

▪ Een organisatie in ontwikkeling met ruimte voor ieders persoonlijke inbreng. 

▪ Flexibel werken vanuit huis of vanuit onze locatie. 

▪ De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Jeugdzorg, schaal 9. Het salaris bedraagt 

minimaal € 2.603,56 en maximaal € 3.888,56,- bruto per maand bij een fulltime (36 uur per 

week) dienstverband. De gewenste startdatum is per direct voor de duur van een jaar met 

uitzicht op een vast dienstverband.  

▪ Het minimaal aantal te werken uren is 32, de voorkeur gaat uit naar een groter dienstverband. 

 

Wat neem jij mee? 
 

▪ Een afgeronde, relevante HBO opleiding met minimaal 3 jaar ervaring of een HBO+ of WO 

opleiding met ervaring. Tools4U als vervolgopleiding en/of ervaring binnen het onderwijs is 

een pré. 

▪ Ervaring in de jeugdzorg of psychiatrie, bij voorkeur ambulant. 

▪ Bewezen succesvol in de hierboven genoemde onderwerpen en competenties.  

▪ SKJ registratie. Werkend volgens de beroepscode en de richtlijnen jeugdzorg. 

▪ In het bezit van een rijbewijs en eigen auto. 

 

Kom jij ons team versterken? 
 

Inlichtingen betreffende deze functie kun je inwinnen bij dhr. Izaac de Vries, directeur  

Kennis in Kracht BV. Telefoonnummer 06-46201106 E-mail izaac.devries@kennisinkracht.nl 

 

Je motivatie en curriculum vitae ontvangen we graag via het mailadres info@kennisinkracht t.a.v. 

mevr. M. van Balen, coördinator backoffice/zorgadministratie onder vermelding van vacaturenummer 

1013 in het onderwerp. De selectieprocedure bestaat uit een gesprek, en het inwinnen van 

referenties. 

  

  

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) behoren 

tot onze standaardprocedure bij indiensttreding. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 

 


