
 
Vacature Jeugdzorgwerker 
kleinschalig zorginitatief Op de Mózik (16-24 uur) 
 
 
Wij zijn op zoek naar een zelfstandige, enthousiaste collega! 
Ligt jouw hart bij het werken in de zorg? Werk je graag op een prachtige, groene locatie in een klein, 
gezellig team en houd je van afwisseling qua werkzaamheden? 
Dan ben je bij Op de Mózik aan het juiste adres! 
 
De organisatie 
Op de Mózik is een kleinschalig zorginitiatief, waarbij persoonlijke aandacht voor onze klanten hoog 
in het vaandel staat! 
 
Wij bieden o.a. begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jong volwassenen die vanwege hun 
problematiek moeite hebben om zich staande te houden in de samenleving. Naast ambulante 
begeleiding bieden we dag- en logeeropvang tijdens weekenden en schoolvakanties. Recent zijn we 
gestart met kamertraining voor 17+ welke op de doordeweekse dagen plaatsvindt. 
 
Op de eigen locatie streven we ernaar om een rustige omgeving te scheppen, waar ieder zichzelf mag 
zijn. Dit proberen we te doen door een duidelijke structuur in de dag aan te brengen en een warme 
huiselijke sfeer te creëren. Bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid staat centraal, 
alsmede de sociale interacties met leeftijdsgenoten. 
 
De dag- en logeeropvang heeft mede als doel ouders/verzorgers en overige gezinsleden te ontlasten. 
 
De werkzaamheden 
De werkzaamheden bestaan uit het bieden van professionele zorg en aandacht aan onze klanten op 
basis van het zorgplan. Samen met je collega’s lever je zorg naar tevredenheid van ieder individu. 
 
Als (ambulant) begeleider in de jeugdzorg staan uiteenlopende problemen centraal. Deze problemen 
kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan vanwege gedrags- of ontwikkelingsstoornissen. Naast het 
coördineren van het hele begeleidingstraject, wordt er ook intensief samengewerkt met 
hulpverleners en jeugdzorginstanties. 
 
Daarnaast worden de jongeren ook in groepsverband begeleid tijdens kamertraining en gedurende 
de opvangmomenten. De begeleider zorgt voor overzicht, structuur, stabiliteit en rust waarmee een 
veilige omgeving wordt gecreëerd. Doelgericht, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met 
de vele stapjes die gemaakt moeten worden om daadwerkelijk verder te kunnen komen. 
 
We werken en rapporteren met een digitaal cliëntendossier wat ook onderdeel is van je 
werkzaamheden evenals het opstellen van zorgplannen. Het voeren van gesprekken met familie en 
andere disciplines binnen het zorglandschap kunnen voorkomen. 
Daarnaast hechten wij veel waarde aan kwaliteit van zorg en verwachten wij van onze medewerkers 
dat ze hier pro-actief aan meewerken. 
Omdat wij meerdere activiteiten aanbieden zoeken wij iemand die breed inzetbaar is! 
 
 
 
 

 



 
Wat ga je doen? 

- Individuele ambulante begeleiding verzorgen middels huisbezoeken of op de eigen locatie 
van Op de Mózik; 

- Kamertraining verzorgen op de eigen locatie van Op de Mózik; 
- Groepen draaien tijdens dagopvang, logeerweekenden en schoolvakanties; 
- Begeleidingsplannen maken aan de hand van de hulpvraag van de jongere en/of het gezin; 
- Overleggen met collega’s over jouw caseload en hoe je zo goed mogelijke hulp kunt bieden 

om de doelen te behalen. 
 
Wat zoeken wij? 

- Minimaal hbo-opleiding waarmee SKJ-registratie mogelijk is, bijvoorbeeld Social Work, 
MWD, SPH, of Pedagogiek; 

- VOG (verklaring omtrent gedrag); 
- Kennis van en inzichtelijk in de problematiek van de doelgroep; 
- Bij voorkeur ervaring in het werken met de doelgroep; 
- Zelfstandig kunnen werken; 
- Enthousiaste, leergierige en zelfbewuste houding; 
- Daadkrachtig, betrokken en creatief; 
- Relativeringsvermogen; 
- Oog hebben voor de (kleine) successen en ontwikkelingen van elk individu; 
- Flexibiliteit; 
- Bezit van een rijbewijs is een pré. 

 
Wij bieden: 

• Een prettige werkomgeving met enthousiaste collega’s; 
• Een baan binnen een klein team van professionals waarbij collegialiteit, gezelligheid en 

kwaliteit van zorg hoog in het vaandel staat; 
• Diversiteit qua werkzaamheden; 
• Mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen; 
• Ruimte om je kennis en ervaring in te zetten en van elkaar te leren; 
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke 

Dienstverlening. 
 
Tijdelijk mogelijkheid tot het maken van extra uren: 
In de periode van april t/m augustus is er de mogelijkheid om extra uren te maken ivm verlof van een 
van de collega's. Hierdoor kan er tot een fulltime dienstverband gewerkt worden. 
 
Ben je geïnteresseerd? 
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar info@opdemozik.nl 
Sluitingsdatum vacature is op 29 januari 2023 
 
Wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Gert-Jan Altink 
Leidinggevende Stichting Op de Mózik 
Via 06-19448537 
 


