
 

 

M.O.C. ’t Kabouterhuis is een behandel-, onderzoek- en expertisecentrum voor het Jonge Kind. Van 
opvoedondersteuning tot psychiatrische zorg. Alles onder 1 dak georganiseerd. M.O.C. ‘t 
Kabouterhuis is er voor het jonge kind (0-7 jaar) dat opvalt en extra hulp nodig heeft om een goede 
start te maken. Hulp verlenen doen we bij het gezin thuis, op het kinderdagverblijf, op school, of op 
een van onze 8 locaties. ’t Kabouterhuis heeft tevens een academie die zowel in- als externe 
trainingen verzorgt. 
 
 
Voor de locatie Noord zijn wij in verband met uitbreiding per direct op zoek naar een  

 
Gezinsbegeleider A 

20 uur per week 
 
Functieomschrijving 
De gezinsbegeleider is verantwoordelijk voor de begeleiding van gezinnen met 
psychiatrische problematiek, complexe gezinssystemen of gezinnen waarin veilig 
opgroeien een belangrijk aandachtspunt is. 
 
Je werkt vanuit een competentie vergrotende en systeemgerichte visie. Je observeert, 
analyseert en begeleidt het gezin met de inzet van diverse methodieken. Het doel is de 
competenties van ouders op alle gezinsgebieden zodanig te ontwikkelen, dat de 
mogelijkheden van het kind worden onderkend en daarop kan worden aangesloten.  
Aanvullend voer je organisatorische teamtaken uit. 
 
 
Functie-eisen 

 Afgeronde relevante HBO- opleiding en geregistreerd bij de SKJ; 

 Ruime ervaring met hulpverlening aan ouders en jonge kinderen met complexe 
systeemproblematiek; 

 Ruime ervaring met het werken met ouders met psychiatrische problematiek;  

 Beschikt over goede sociale vaardigheden; 

 Kan goed omgaan met ouders en gezinnen met diverse achtergronden; 

 Kan goed samenwerken in een multidisciplinair team; 

 Pro-actief, innovatief denken; 

 In het bezit zijn van een auto is vereist. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van één jaar.  
Salaris is conform de CAO-Jeugdzorg. Inschaling geschiedt op basis van opleiding en 
ervaring in schaal 10, minimaal € 2.670,58 en maximaal € 4.012,02 bruto p.m. bij een fulltime 
dienstverband. Daarnaast kent ’t Kabouterhuis goede secundaire arbeidsvoorwaarden 
waaronder een eindejaarsuitkering van 8,3 % en korting op OV- jaarkaarten. 
 
Informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Arianne Rietdijk, Regiomanager 

Organisatie, A.rietdijk@kabouterhuis.nl of telefonisch op 020-6304630. 

 

Solliciteren 

We zien je reactie graag tegemoet. Je kunt je sollicitatiebrief met CV uiterlijk 2 oktober a.s. 

mailen o.v.v. je naam en vacaturenummer: 2017-35-GBA-N, naar: 

solliciteren@kabouterhuis.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 6 oktober in 

de ochtend. 
 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben 

interne kandidaten voorrang op externe kandidaten. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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