
 
 
 
 
Als ambulant jeugdhulpverlener werk je met een kwetsbare burgers: jeugdigen, ouders en hun 
netwerk met uiteenlopende problemen. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij jou. In 
samenwerking met jeugdige, ouders en hun netwerk stel je zelfstandig een plan van aanpak op en 
realiseer je dit, zodat jeugdige, ouders en hun netwerk op eigen kracht verder kunnen. Je pleegt 
zelf interventies (coachen, begeleiden en het aanleren van vaardigheden) én waar nodig betrek je 
aanvullende hulpverlening bij. Je werkt systeemgericht en oplossingsgericht om jeugdige, ouders 
en gehele (gezin)systeem te versterken. Situaties zijn soms complex, onvoorspelbaar en lastig. 
Met jeugdigen en ouders werk jij steeds aan een betere toekomst. Daar doe jij het voor. 
 
Sip zoekt per direct:  
 

Ambulant jeugdhulpverlener 
 
Sipi is op zoek naar ambulant jeugdhulpverleners die hart voor hun werk hebben en waar de client 
centraal staat. Het is belangrijk dat je met lastige omstandigheden om kunt gaan en je 
verantwoordelijkheid hierin durft te nemen. Ben je toe aan een volgende stap binnen het 
ambulant werk waar jij als professional de ruimte krijgt? Laten we in gesprek gaan en samen 
kijken naar wat er mogelijk is bij Sipi. 
Werken in de jeugdhulp is niet niks. Het is waardevol, maar zeker ook zwaar. Je moet het maar 
kunnen, dat weten wij bij Sipi. Daarom ontvang je persoonlijke begeleiding van de 
programmaleider en een luisterend oor van je coördinator. Ook bieden wij verschillende 
trainingsmogelijkheden aan. Interne scholing in de erkende door Sipi ontwikkelde, cultuur 
sensitieve methodieken ‘Coach je kind’ en ‘Diamant identiteit en weerbaarheid’. Maar ook in 
methoden als ‘Oplossingsgericht werken’ en Simpel Fit’. Zodat jij goed dit werk kunt doen en 
jezelf blijft ontplooien. 
 
Functie eisen 

• Je bent SKJ geregistreerd  

• Je hebt een relevante hbo opleiding afgerond, denk hierbij aan; social work, pedagogiek, SPH 
of MWD  

• Ervaring in het werken met jeugdigen en ouders met een migratieachtergrond is een pré   

• Je bent zorgvuldig, energiek, stressbestendig en flexibel · je bent praktisch ingesteld, toont 
initiatief en bent resultaatgericht  

• Hebt affiniteit met de doelstelling en doelgroep van Sipi  

• Je hebt ervaring met complexe gezinssystemen en kunt risicofactoren inschatten;  

• Je werkt in nauwe afstemming met de coördinator jeugd en WMO; 

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands  

• Beheersing van vreemde talen zoals Engels, Fran, Turks, Mandarijns, Russisch, Tigrinya, Farsi, 
berbers en/of Arabisch(klassiek) is een pré 

 
Sipi biedt: 

• Een prettige werksfeer in een kleinschalige organisatie met gemotiveerde teams 
Interne trainingen en deskundigheidsbevordering 

• Een aanstelling van een jaar inclusief proefmaand en de mogelijkheid tot verlenging van 
het contract voor de projectperiode 



• Betaling schaal volgens CAO zorg en welzijn 
 

Taken 

• In samenspraak met jeugdige en ouders stel je een perspectiefplan op basis van observatie 
en analyse van de problematiek 

• Taken die uit het perspectiefplan voortvloeien , uitvoeren en erover terugkoppelen 

• Voortgang van het perspectiefplan bewaken en tijdig signaleren van complexe 
problemen. 

• Interne en externe afspraken bewaken en een tijdelijke doorverwijzing bij complexe, 
multiproblematiek en/of specialistische hulpvragen en verwijst zonodig naar algemeen 
toegankelijke voorzieningen. 

• Bij doorverwijzing zorg je voor een goede informatieoverdracht van de hulpverlening. Je 
signaleert (mogelijk) onveiligheid van de jeugdige en onderneemt hier passende actie op. 

• Activiteiten vastleggen in het clientvolgsysteem 

• Crisissituaties vroegtijdig signaleren 

• Deelname aan verschillende overleggen 

• Correct afhandelen van (email)correspondentie en telefoon, conform AVG 

• Methodisch handelen, werken volgens methodiek ‘Coach je kind’ en ‘Diamant’. 
 

Secundaire arbeidsvoorwaarden: 

• Flexibele werkuren 

• Vakantiegeld 
 
Wil jij meer weten? Twijfel dan niet om contact op te nemen. 
Mail je c.v. en beschikbaarheid zo snel mogelijk naar Aziza Salama, aziza@s-ipi.nl. 
 


