
 

Vacature: 

 

Functienaam: 

Jeugdmaatschappelijk werker bij Knoest, werkzaam in gemeente Gooise meren, Wijdemeren, Blaricum, 

Huizen en Hilversum 

 

Opleidingsniveau: 

HBO / Bachelor 

 

Uren per week: 

32/36 uur 

 

Salaris conform CAO  

Relevante werkervaring: 

1 - 3 jaar relevante werkervaring 

Beschikbaar: per direct 

 

Jeugdmaatschappelijk werker, dit is je uitdaging 

 

Ben jij die professionele en ervaren jeugdmaatschappelijk werker met een doortastende persoonlijkheid? 

Ben jij enthousiast en kom jij met creatieve oplossingen? Ben jij relationeel lenig en kan je moeiteloos 

switchen in allerlei rollen en doelgroepen, en heb je daar plezier in? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

 

Team Knoest 

 

Knoest is een jong bedrijf die een verfrissende blik op hulpverlening heeft. Denken in mogelijkheden, leren 

op een wijze die past bij jou en kernwaarden van voeding, beweging, bewustzijn en creativiteit staan hoog 

in het vaandel. Tevens werken we systeemgericht waardoor het werk altijd afwisselend is. Er is voldoende 

ruimte om jouw eigen interesses te vertalen naar een werkmethode, zodat je onze visie kunt uitdragen; 

‘doen waar je blij van wordt’.  

De Jeugdhulp wordt uitgevoerd vanuit gemeente Gooise Meren, Wijdemeren, Blaricum, Huizen en 

Hilversum. 

Het betreft intensieve jeugdhulp trajecten. Jeugdhulp richt zich op gezinnen met jeugdigen tussen 0 en 18 

jaar waarbij sprake is van opvoedingsproblematiek. Deze ambulante hulp is voor kinderen, jongeren en 

gezinnen die problemen hebben met opvoeden en opgroeien. Een jeugdmaatschappelijk werker komt bij de 

gezinnen thuis en ondersteunt het gezin voor een duur van 6 tot maximaal 12 maanden. Er worden met het 

gezin doelen opgesteld waar gedurende de ondersteuning met elkaar aan gewerkt wordt. De JMW’er werkt 

met het gezin aan de hand van een methodisch plan. Tussentijdse evaluaties met het gezin zijn terug te 

lezen in het plan en geven een goede kijk op het verloop van de hulp en het geen er nog nodig is. 

Gedurende de hulp aan het gezin vindt er afstemming plaats met de eventuele verwijzer. Het betreft een 

zelfstandige functie waarin veelal solistisch gewerkt wordt. Omdat je verantwoordelijk bent voor een eigen 

casussen is het van belang dat je goed kunt netwerken, samenwerken en durft vragen te stellen. 

 

 

 

 



 

 

Het Knoest- team 

 

Het JMW team bestaat uit ongeveer 6 personen en 4 HBO stagiaires. Teamvergaderingen, casuïstiek en 

intervisie vinden frequent plaats. Als begeleider draai je een middag een behandelgroep en begeleid je de 

kinderen en ouders van deze groep. Tevens werk je samen met jeugdconsulenten, therapeuten, sportclubs 

en leerkrachten in de omgeving. Het is mogelijk om expertise van je collega in te zetten binnen de 

hulpverleningstrajecten die jij begeleidt.  

 

 

 

 

De uitdaging ga je aan bij Knoest.  

 

Knoest is een beweeglijke organisatie. Het is onze kracht om ruimte te bieden, ideeën tot bloei te laten 

komen en allerlei samenwerkingen aan te gaan.  

Binnen Knoest zorgen de hulpverleners voor verbindingen om jongeren en gezinnen verder te helpen. We 

zetten ons met hart en ziel in om jongens en meisjes veilig en liefdevol te laten opgroeien zodat zij 

meetellen, kansen krijgen en zichzelf ontwikkelen en ontplooien.  

We verplaatsen ons in kinderen en gezinnen zodat we kunnen doen wat voor hen nodig is. De dromen en 

ambities van hoe zij in het leven willen staan en de vraag die zij op basis daarvan hebben: dát vormt het 

vertrekpunt van ons handelen. Onze hulp is daardoor divers en altijd op maat. De basis van onze werkwijze 

bestaat uit veerkrachtige professionals die een liefdevolle relatie, perspectief en ruimte voor ontwikkeling 

bieden aan jongeren en gezinnen. 

Binnen Knoest geloven we dat een goede balans in voeding, beweging, structuur en liefdevolle benadering, 

essentieel zijn voor een succesvolle insteek in begeleiding. Affiniteit met bovengenoemde kernwaarden zijn 

een vereiste.  

 

Als Jeugdmaatschappelijk werker werk je in een team. Jouw enthousiasme, lef, betrokkenheid, congruentie, 

creativiteit, zelf startende vermogen en doortastendheid voegen veel toe aan deze omgeving. 

 

Dit breng jij voor de vacature Jeugdmaatschappelijk werker mee: 

•       Een afgeronde relevante HBO-opleiding 

•       kennis van systeemgericht, oplossingsgericht en netwerkgericht werken; 

•       kennis van ouderschap en opvoeden, en kennis van de ontwikkeling van jeugdigen en hun 

gezinssystemen en stoornissen die zich daarin kunnen voordoen; 

•       kennis en ervaring in het uitvoeren van interventies bij veel voorkomende problemen;  

•       in staat ouders en opvoeders te ondersteunen bij het versterken van hun opvoedingsvaardigheden; 

•       je bent een alleskunner, je kunt generalistisch werken en je bent ondernemend; 

•       inzicht in het hulpverleningsaanbod; 

•        in staat om nauw samen te werken met ketenpartners en andere belangrijke personen rond het gezin; 

•       in staat zijn om de regie te nemen daar waar nodig is. 

- Rots- en Water trainer is een vereiste. Wanneer je dit nog niet bent, zal je deze training z.s.m. 
volgen.  

- Je beschikt voor voldoende reflectief vermogen en weet wat je boos, blij, angstig en verdrietig 
maakt.  

Nog vragen? Neem contact op met Raymond Schoen- 06-11294257 / raymond@knoest.org 
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