SOVEE is binnen het sociale domein dé organisatie in Utrecht en Gelderland die voor kinderen en
jongeren randvoorwaarden en kansen creëert waardoor zij zich optimaal kunnen ontwikkelen,
zowel thuis als op een passende plek in het onderwijs. Wij werken met ruim 40 deskundigen op het
snijvlak van onderwijs en opvoeden en doen dat in nauwe samenwerking met onze ketenpartners.
SOVEE zoekt per direct een enthousiaste Jeugd- en Gezinswerker met als specialisatie

Opvoedondersteuning en Begeleide Omgang
32 uur
SOVEE biedt praktische, intensieve ondersteuning in de thuissituatie als de opvoeding stagneert.
We versterken en vergroten de competenties van ouders in hun rol als opvoeder en helpen hen
hun sociale netwerk uit te breiden. Resultaat is dat ouders de opvoeding weer alleen aan kunnen
en – indien nodig – een beroep kunnen doen op steunpilaren in hun eigen omgeving.
Aan ouders en kinderen die elkaar om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet zonder toezicht
kunnen zien, biedt SOVEE een veilige en fijne plek voor begeleide omgang. Hiervoor heeft SOVEE
twee gezellig ingerichte omgangskamers met speelgoed en spelletjes voor kinderen van 0 tot 12
jaar. Een opvoedondersteuner van SOVEE begeleidt de omgang en bespreekt deze voor en na met
de bezoekende ouder(s). Daarnaast geeft de jeugd- en gezinswerker zowel individuele als
groepsgerichte opvoedondersteuning aan ouders.
De opvoedondersteuner/omgangsbegeleider:
•
Begeleidt ouders in de thuissituatie of in de omgangskamer op een stimulerende, praktische
wijze.
•
Werkt volgens de principes van de PPG en/of IAG.
•
Sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van de ouder.
•
Is in het gezin op stressvolle momenten, bijvoorbeeld bij het naar bed gaan, tijdens het
avondeten, bij een lastig gesprek.
•
Helpt zo nodig ouders hun sociale netwerk te versterken.
•
Werkt samen met in- en externe collega’s.
Wij vragen:
•
•
•
•
•
•

Minimaal hbo-opleiding in een agogische richting, liefst aangevuld met IAG of PPG.
Aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie.
Bereidheid om op wisselende tijden te werken, ook af en toe in de avonduren of op de
zaterdag.
Zelfstandig kunnen werken.
Daadkracht, creativiteit, flexibiliteit, enthousiasme en een hands-on mentaliteit.
In bezit van een rijbewijs.

Wij bieden:
Een jaarcontract met kans op verlenging, salaris conform CAO Sociaal werk, Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 8, max. € 3.864,- bruto per maand op fulltime basis (36
uur).
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u bellen naar Carolien Tunzi (teamleider Opvoedondersteuning en
Begeleide Omgang), bereikbaar op: 06 41904133.
Wilt u solliciteren?
U kunt uw sollicitatie tot uiterlijk 1 september a.s. richten aan de heer R.J.A. Caubo (directeur),
Postbus 2175, 3800 CD Amersfoort of per e-mail sollicitaties@sovee.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

