
 

 

 

 

Zorgbelang Fryslân zoekt een ervaren 

Vertrouwenspersoon Jeugd 

18-24 uur per week 

indiensttreding: zo spoedig mogelijk 

Heb je affiniteit en ervaring met het ondersteunen van jongeren en 

ouders/verzorgers? Kun je goed luisteren, maak je snel contact, ben je gedreven en in 

staat om (complexe) gesprekken te voeren en werk je graag in een flexibele organisatie 

die het cliëntperspectief centraal zet? Dan komen we graag in contact met jou! 

In samenwerking met het AKJ voert Zorgbelang Fryslân het vertrouwenswerk in de 

jeugdhulp in Friesland uit. In deze functie ondersteun je jeugdigen, ouders/verzorgers 

en andere belanghebbenden binnen de jeugdhulp in de meest brede zin. Door het 

geven van informatie, advies, klacht ondersteuning en het geven van voorlichting. 

Wat ga je doen? 

Je bent actief voor cliënten van de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp, 

jeugdhulpinstellingen voor verblijf en dagbehandeling (incl. gezinshuizen en 

zorgboerderijen), gesloten jeugdhulpinstellingen, gecertificeerde instellingen 

(jeugdbescherming en jeugdreclassering), Veilig Thuis-organisaties, de ambulante 

jeugdhulp en jeugd LVB-VG instellingen. Als vertrouwenspersoon neem je een 

onafhankelijke (zelfstandige en autonome) positie in en ben je alert op knelpunten en 

risico’s. En voel je gedrevenheid om echte oplossingen te bewerkstelligen. 

Je gaat veel op pad en bezoekt ’s middags en soms ook ’s avonds, groepen in de gesloten 

en open jeugdhulp en in gezinshuizen. Zo breng je het vertrouwenswerk naar de 

jongeren. Je hebt ervaring en affiniteit met het werken met jeugdigen en 

ouders/verzorgers die vragen of klachten hebben over de jeugdhulp (in 

klachtenprocedures). 

Je signaleert knelpunten in de jeugdhulp. Maakt deze bespreekbaar en je doet 

voorstellen om de kwaliteit van de jeugdhulp voor cliënten te verbeteren. 



 

 

Wat breng jij mee? 

• Een afgeronde hbo-opleiding, bijvoorbeeld Social Work, SPH, SJD. 

• Bekend zijn met – of kennis hebben van – het terrein van de jeugdhulp. 

• Ervaring hebben met klachtprocedures is een pré. 

• Zelfstandige en onafhankelijke werkhouding waarbij het van belang is om de 

positie af te kunnen bakenen. 

• Efficiënt en effectief kunnen organiseren en plannen. 

• In staat verantwoordelijkheid te nemen, te reflecteren en met jouw talent ben 

je van toegevoegde waarde voor je team en de organisaties waar je komt. 

• Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor onder meer het formuleren van 

klachten en het opstellen van bezwaarschriften. 

• Communicatieve vaardigheden (gespreks- en communicatietechnieken) voor 

het voeren van gesprekken, waarbij het van belang is de problematiek op de 

juiste wijze te kunnen analyseren. 

• Digivaardig.  

• Doorzettingsvermogen en geduld bij het zoeken naar oplossingen. 

Wat bieden wij? 

Een dynamische, gevarieerde baan in een prettige en sociale werkomgeving met 

gemotiveerde collega’s en de mogelijkheid om je te ontwikkelen in andere expertises of 

in projecten. 

Wij bieden een contract voor bepaalde tijd, met kans op verlenging.  

Het salaris is marktconform en vastgesteld, passend bij je werk- en opleidingservaring, 

minimaal € 2.712,- tot maximaal € 3.864,-  per maand bij een volledig dienstverband (36 uur 

per week, schaal 8 van de CAO Sociaal Werk). 

 

Meer informatie en solliciteren 

Voor meer informatie over onze organisatie en de vacature kun je op vrijdag 20 

augustus bellen van 9.30 – 11.30 uur met mw. Arianne Wagt, coördinator T 06-

42587331. 

Je schriftelijke motivatie en CV ontvangen we graag voor dinsdag 24 augustus via 

info@zorgbelang-fryslan.nl. Je kunt je brief richten aan Arianne Wagt o.v.v. functie 

Vertrouwenspersoon Jeugd. 

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op maandag 30 en dinsdag 31 augustus. 

Een actuele VOG verklaring is onderdeel van de procedure. 
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