
Gezinsbehandelaar (IAG) 

 
Je zoekt naar iemands kwaliteiten en creëert graag een stip op de horizon. Je houdt van 

duidelijke afspraken, onderzoekt wat wel lukt en doet dit graag in nauwe samenwerking met 

collega’s. 

Wij zijn op zoek naar een ervaren ambulant hulpverlener, bij voorkeur IAG opgeleid met 

affiniteit met jeugdhulp en onderwijs. Staat contact en het werken vanuit relatie voor jou 

centraal? Ben je van de outreachende en vasthoudende stijl van hulpverlening? Dan is deze 

vacature jou op het lijf geschreven!  

 

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 lokale en flexibele organisatie voor jeugdhulp en onderwijs geworteld 

in het Noorden. Kennis in Kracht werkt multidisciplinair en biedt: intensieve ambulante 

gezinsbehandeling, systeemtherapie, systeembegeleiding, evidence-based 

gedragstrainingen en diagnostiek. 

 

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

de functie van: 

  

Gezinsbehandelaar (IAG) 

32 - 36 uur per week 

 

Wat ga je precies doen? 

 

▪ Je werkt ambulant met gezinnen met meerdere problemen, zoals gedrags- en 

opvoedproblemen, hechtingsproblemen, trauma, psychiatrische problematiek en 

echtscheidingsproblematiek; 

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

▪ Je bent in staat waar nodig regie te nemen; 

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

▪ Je werkt binnen een multidisciplinair team in opbouw; 

▪ Je neemt deel aan methodische werkbegeleiding; 

▪ Samenwerken is voor jou een vanzelfsprekende eigenschap. 

 

 



Wat mag je van ons verwachten? 

 

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

▪ Inwerktraject op maat gericht op ons specialisme; 

▪ Trainingen en opleidingen gericht op jouw functie; 

▪ Flexibel werken vanuit huis of vanuit onze locatie; 

▪ Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Jeugdzorg; 

▪ Je krijgt een vergoeding voor woon-werkverkeer; 

▪ Je ontvangt een kilometervergoeding van €0,29 per gereden kilometer voor 

dienstreizen; 

▪ Afhankelijk van je kennis en ervaring wordt je ingeschaald in schaal 9 of schaal 10. 

Het salaris voor schaal 9 bedraagt minimaal € 2.603,56 en maximaal € 3.888,56,- 

bruto per maand bij een fulltime (36 uur per week) dienstverband. Het salaris voor 

schaal 10 bedraagt minimaal € 2.832,96 en maximaal € 4255,95,- 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. 

 

Wat neem jij mee? 

 

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

of WO opleiding met ervaring. IAG als vervolgopleiding is een pré; 

▪ Ervaring in de jeugdhulpverlening of psychiatrie, bij voorkeur ambulant; 

▪ Bewezen succesvol in de hierboven genoemde onderwerpen en competenties; 

▪ SKJ registratie. Werkend volgens de beroepscode en de richtlijnen jeugdhulp; 

▪ In het bezit van een rijbewijs en eigen auto. 

 

Kom jij ons team versterken? 

 

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

in Kracht BV telefoonnummer 06-27311976 

 

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 1015 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. 


