
Vacature: ambulant werkend gezinscoach  
(HBO, SKJ is pré) 
 
Heb jij een hart voor jongeren en gezinnen, werk je oplossingsgericht en 
systemisch, dan zijn we op zoek naar jou! 
 
Voor ons groeiend cliëntenbestand in de regio Achtkarspelen, Smallingerland (Friesland) zoeken we 
een ambulant begeleider die: 
-multiproblem gezinnen kan ondersteunen in hun complexe hulpvraag 
-individuen in hun kracht kan zetten  
-jongeren kan motiveren en goed kan aansluiten d.m.v. verschillende werkvormen en activiteiten 
-een positieve houding heeft  
-in een team kan werken, maar ook prima zelfstandig functioneert 
-ervaring heeft met verschillende doelgroepen en kennis van uiteenlopende beperkingen 
-zich kan uitdrukken in de Friese taal 
 
De aanmeldingen die bij reBUILD COACHING binnen komen zijn zeer divers; het zijn jongeren die 
ondersteuning nodig hebben in het zoeken en houden van werk/opleiding en/of om leren gaan met 
hun kwetsbaarheid. Het zijn gezinnen waarbij beperkingen en gebeurtenissen ervoor hebben gezorgd 
dat leven overleven is geworden. Het zijn individuen die hulp nodig hebben om mee te kunnen komen 
in de samenleving op hun eigen niveau en tempo. Je werkt samen met een klein en hecht team van 
professionals en met partners van de sociale kaart in de regio. 
 
Wat vragen wij? 
-je gaat op zoek naar de krachten en kwaliteiten van de cliënt  
-je staat zelf stevig in je schoenen en kan om hulp vragen  
-je bent je er bewust van dat je een voorbeeldfunctie hebt 
-je werkt proactief, zoekt naar oplossingen en werkt zelfstandig. Het is jouw doel om jezelf overbodig 
te maken door mensen weer in hun kracht te zetten.  
-oplossingsgericht- en systemisch werken passen bij je en pas je consequent toe.  Je bent 
stressbestendig en hebt voldoen improvisatievermogen bij interventie en crisissituaties. 
-daarnaast heb je kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek die je wil delen met je 
team. Je bent op de hoogte van de sociale systemen voor behandeling, ondersteuning en 
doorverwijzing.  
 
Wat bieden we jou? 
-een klein, enthousiast en professioneel team waarbij aandacht is voor de onderlinge sfeer 
-het gaat om tijdelijk contract van minimaal 28 uren tot 31 december 2022. Ingangsdatum in overleg 
maar zo spoedig mogelijk. Voortzetting bij gebleken geschiktheid en bij voldoende werk behoort zeker 
tot de mogelijkheden. De werkzaamheden en het aantal dagen vinden in overleg plaats. Dit is mede 
afhankelijk van de cliënten en je eigen wensen.  
-betaling is volgens CAO sociaal werk en afhankelijk van leeftijd en ervaring.  
Gezien de samenstelling van ons team en ons cliëntenbestand gaat de voorkeur uit naar een man. 
 
Word jij enthousiast bij het lezen van bovenstaande beschrijving? Wil jij met ons mee werken om 
individuen en gezinnen te helpen om hun kwaliteit van leven te vergroten? Ben je in het bezit van een 
VOG, SKJ-registratie (of bereid om te behalen), een diploma Social Work en relevante werkervaring? 
Heb je een rijbewijs en auto en woon je in de omgeving van Drachten? 
 
Reageer dan voor 25 februari 2022 via info@rebuildcoaching.nl en stuur je CV en motivatiebrief of 
bel Wilco Schreiber (06-12375425) voor meer informatie. 
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