VACATURE

Gedragswetenschapper B
(Kind in) Complexe Scheiding
Voor 24 uur per week, in de regio’s Utrecht (standplaats Utrecht) &
FoodValley (standplaats Veenendaal)
Soms zijn de problemen zo ingewikkeld geworden en duren ze al zo lang, dat intensieve
behandeling en hulp nodig is. Vanuit de expertise Kind in Complexe Scheiding (KiCS) wordt
ouderschapsbemiddeling geboden en indien nodig helpen we ouders ouderschap na
scheiding (Parallel Ouderschap) vorm te geven. De professionals met deze expertise zijn
aanvullend opgeleid met mediation en landelijk erkende methoden zoals Ouderschap Blijft. Zij
hebben behoefte aan een stevige en ervaren gedragswetenschapper die niet terugdeinst voor
complexe casuïstiek rondom scheiding.
Wil jij onze collega’s ondersteunen bij het begrijpen en behandelen van ingewikkelde
dynamiek? Bied je met plezier consultatie, coaching en advies? Wil je bovendien je
deskundige bijdrage leveren aan de inhoudelijke doorontwikkeling van Kind in Complexe
Scheiding? Kom dan bij ons werken en solliciteer via de oranje solliciteerbutton.
Wat ga je doen?
Rond de 8-12 uur per week besteed je per regio aan het bieden van consultaties en (groeps)
werkbegeleiding aan de collega’s van de expertise Kind in Complexe Scheiding. Daarnaast
ondersteun je hen in de samenwerking met de Rechtbank, de Raad voor de
Kinderbescherming en andere ketenpartners.
Wat zoeken wij?
• Jij bent een zelfstandige professional die in staat is tot samenwerken met zowel kinderen,
jongeren, gezinnen, jeugdzorgwerkers als andere professionals.
• Je bent analytisch, houdt een helikopterview, hebt lef om in ingewikkelde gesprekken te
zeggen waar het op staat en kan tegelijk therapeutisch interveniëren. Je hebt oog voor
zowel inhoudelijke inbreng als voor de processen er om heen.
• Jij hebt een afgeronde relevante universitaire opleiding (Orthopedagogiek of Psychologie)
Een post-master registratie als NVO Orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog is een
pre. Werknemers van Youké zijn ook altijd SKJ-geregistreerd.
• Jij hebt ervaring in werken met gezinnen en je hebt kennis van en ervaring met
hechting(sproblematiek) en (relationeel) trauma. Als je systeemtherapeut bent, is dat een
pré.
Youké is voortdurend op zoek naar goede en geschikte collega's gedragswetenschapper. Door
groei en innovatie is er regelmatig sprake van uitbreiding in uren en taken.
Geef in je CV en brief duidelijk aan welke expertisegebieden / profiel jij hebt naast “(kind in)
complexe scheidingen”. Als dat voor Youké een passend profiel is, dan kunnen we mogelijk de
uren uitbreiden naar 32 – 36 uur.
Wat bieden wij?
• Youké begeleidt en behandelt baby’s, kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun
gezinnen bij opgroeien en opvoeden. Ieder kind is oké. Met een eigen talent, kleur en
netwerk en met een eigen unieke oplossing voor zijn vraag. Dat is het startpunt van onze
hulp.
• Wij bieden je een aanstelling voor 1 jaar met vooruitzicht op verlenging. Het salaris valt in
schaal 11 met een maximumsalaris van € 4.896,26 bruto per maand bij een
dienstverband van 36 uur. De arbeidsvoorwaarden conform de CAO Jeugdzorg zijn van
toepassing. Standplaats is Utrecht.
• Wij bieden je een prettige werksfeer binnen een ondernemende organisatie.

VACATURE
•

Wij vinden diversiteit erg belangrijk. Bij Youké is iedereen welkom. Onze medewerkers
maken het verschil. We bieden ruimte aan iedereen en gebruiken de kracht van de
diversiteit om samen te excelleren. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Solliciteren
Heb je vragen over de vacature of sollicitatieprocedure neem dan contact op met Leonie
Manthey (Teamhoofd regio Utrecht), tel. 088-170 5243. Of met Annet Wiersinga (Teamhoofd
Food Valley), tel 088-1705400. Kijk voor meer informatie over Youké op onze website
www.youke.nl . Wil je direct solliciteren? Dan ontvangen we graag je motivatiebrief en CV
uiterlijk 1 september 2021 via de oranje solliciteerbutton (20210796).
Sollicitatiegesprekken worden gepland vanaf 6 september.
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

