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Gezocht! Ambulant hulpverlener die zich vastbijt! 

 

Durf jij de uitdaging aan? 

 

VanMontfoort Uitvoering B.V. is een nog jonge organisatie voor sociaal werk en jeugdhulp. Door de 

samenwerking met VanMontfoort B.V. is er een nauwe verbinding tussen kennis en 

uitvoering. VanMontfoort Uitvoering biedt verschillende ambulante programma’s voor gezinnen en 

jeugdigen die te maken hebben met hardnekkige en complexe problemen. 

 

Op dit moment bieden wij jeugdhulp in de regio Utrecht-West, Utrecht Zuid-Oost en Midden-

Holland. Onze standplaats is Woerden, maar omdat we een organisatie in opbouw zijn bestaat de 

mogelijkheid om ook in andere regio’s in Midden-Nederland aan de slag te gaan. 

 

Profiel  

Jij bent een jeugdprofessional die met beide benen op de grond staat en die met veel compassie 

en zorg betrokken is bij ouders en jeugdigen. Je bezit de vaardigheid en het lef om met een open 

vizier te blijven doorvragen naar dat wat kinderen en ouders beweegt. Je kan door je ervaring 

patronen herkennen en expliciet maken. Jij durft je nek uit te steken, bent vasthoudend 

en geeft niet op, ook niet als het moeilijk wordt. Jij zorgt er samen met het kind, de ouders, de 

mensen uit het netwerk en andere professionele betrokkenen voor dat het belang van het kind 

weer centraal komt te staan. Je ziet het als een uitdaging om te werken in een klein team in 

opbouw en draagt hier graag aan bij. Je bent in staat om zowel zelfstandig te werken als 

samenwerken in en buiten het team.  

 

Wij zoeken   

Een jeugdprofessional met een afgeronde sociaal pedagogische opleiding op HBO/WO niveau, 

een SKJ-registratie en minimaal twee jaar werkervaring in jeugdhulpverlening, jeugd-GGZ of 

jeugd-LVB.  

 

Wij bieden 

- De functie van ambulant hulpverlener (minimaal 24 uur, maximaal 36 uur) is ingeschaald in 

schaal 9 van de CAO Sociaal Werk, maar vooral afhankelijk van je werkervaring en 

specifieke expertise. 

- De mogelijkheid tot specialisatie; hierbij denkende aan Geweldloos Opvoeden en/of 

omgangsbegeleiding.  

 

Interesse? 

Als jij je herkent in bovenstaand profiel en voldoet aan de functie eisen, mail dan je CV met een 

goed onderbouwde motivatie naar info@vanmontfoort.nl, ter attentie van Sijko Wierenga. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de teamleider, Sylvia Elfring,  

E. se@vanmontfoort.nl. 

 

We ontvangen je reactie graag voor 11 april 2021. De gesprekken zullen plaats vinden in week 

15/16. 
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