
 

 

 

Yorneo, thuis in opvoeden en opgroeien. Werk jij oplossingsgericht en betrek je daar graag het hele 

systeem van de cliënt bij om jeugd te laten (op)bloeien? Wil jij gezinnen en jongeren helpen 

veerkrachtiger te worden? Dan zijn wij op zoek naar jou! We zoeken een: 

 
Pedagogisch Hulpverlener  
 
Locatie:    GmV Assen 

Uren per week: 32 

 

Wat ga je doen? 

Binnen Yorneo zijn er drie residentiële afdelingen verspreid over de provincie Drenthe onder de 

naam Gezinshulpverlening met Verblijf (GmV). Met een verblijf en behandeling op een GmV-

locatie willen we de impasse binnen het gezin doorbreken en de ontwikkeling van de jongere weer 

op gang krijgen. De jongeren op de GmV-locaties zijn 13-18 jaar en verblijven er zo kort als 

mogelijk en maximaal 9 maanden. Met je collega’s ben je bezig met het scheppen van een 

therapeutisch leef– en leerklimaat als basis voor het pedagogisch handelen en stem je dit af op 

de systemische behandelcontext van waaruit je een vertrouwensrelatie met de jongere opbouwt, 

waarbij het gezin altijd een plek heeft. Je biedt ondersteuning aan ouders en zet een 

behandelplan op, die je uitvoert en bijstelt. Je draagt zorg voor de algehele dagelijkse verzorging 

van de jeugdige met inachtneming van de medische problematiek. Tevens zorg je voor 

verslaglegging, rapportages en neem je deel aan diverse vergaderingen en overleggen. 

 

Wat neem je mee? 

 Een relevante afgeronde HBO-opleiding Social Work met afstudeerprofiel Jeugd, liefst met 

relevante werk- of stage ervaring;  

 Een afgeronde registratie als Jeugd- en Gezinsprofessional bij SKJ; 

 BHV-gecertificeerd of bereid tot volgen van BHV training; 

 Aantoonbare affiniteit met het werken met deze doelgroep; 

 Ervaring met systeem- en oplossingsgericht werken op een groep; 

 Bereid te leren van eigen ervaring, collega’s en bereid tot het volgen van een (interne) opleiding; 

 Bereidheid tot het werken in onregelmatige diensten; 

 Persoonlijk leiderschap. 

 

Indien je niet beschikt over een afgeronde SKJ-registratie, maar wel over een HSAO-diploma zonder 

uitstroomprofiel jeugd óf een HSAO-diploma ouder dan 5 jaar en met minimaal 1 jaar relevante 

agogische werkervaring, nodigen we je ook uit te reageren! 

We kunnen dan gezamenlijk kijken wat de mogelijkheden zijn om tóch in aanmerking te komen voor 

de functie d.m.v. het volgen van een intern praktijkprogramma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wat bieden wij jou? 

 Je werkt in een resultaatverantwoordelijk team, waarin collega’s samenwerken en elkaar 

versterken in het deskundig en doelgericht werken; 

 Korte communicatielijnen; 

 Salariëring volgens schaal 8 van de CAO Jeugdzorg; 

 Persoonlijke groei door het volgen van opleidingen;  

 Veel afstemmingsmogelijkheden binnen team; 

 Eindejaarsuitkering van 8,3%; 

 Goede pensioenregeling; 

 

Over ons 

Yorneo, specialist in opvoeden en opgroeien in Drenthe, zet zich in voor het hervinden van evenwicht 

in het systeem van opvoeders en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren en te 

versterken. We bieden verschillende hulpvormen voor ouders, kinderen/jongeren en professionals. 

Afhankelijk van de hulpvraag vindt de behandeling thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, of op 

locatie plaats. Voor sommige kinderen is behandeling in een Medisch Orthopedagogisch Centrum 

(MOC) mogelijk. En als thuis wonen (tijdelijk) echt niet meer gaat, helpen we met Gezinshulpverlening 

met Verblijf (GmV) of tijdelijk of langdurig verblijf in een pleeggezin of gezinshuis. Meer over Yorneo. 

 

Solliciteren 

Ben je enthousiast geworden en wil je graag bij ons werken? Stuur dan tot en met 24 juli a.s. je 

motivatiebrief (o.v.v. vacaturenummer 20-30) voorzien van CV naar sollicitatie@yorneo.nl. 

 

Wil je eerst meer weten over de functie? Rob Heymans van het GMV Assen vertelt je graag meer. 

Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-23445155. 

 

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 27 juli a.s. 

 

Deze vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd, waarbij interne kandidaten een 

voorrangspositie hebben.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

https://www.yorneo.nl/over-ons
mailto:sollicitatie@yorneo.nl

