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 in verband met vertrek van een
collega een:

Ambulant Hulpverlener A – MST (Multi Systeem Therapeut)
Locatie:

Papenvoort

Uren per week:

36

Wat ga je doen?
Je voert de behandeling MST (Multi Systeem Therapie) uit. Als lid van dit
resultaatverantwoordelijke team, ben jij in staat zelfstandig en in teamverband te functioneren. Jij
behandelt cliëntsystemen die zijn aangemeld volgens de MST methodiek, met oog voor processen
rondom onveiligheid, problematiek op meerdere domeinen, motivatieproblemen en een langdurige
hulpverleningsgeschiedenis. Je hebt affiniteit en ervaring met de doelgroep van MST (Jongeren
tussen 12-17 met ernstige gedragsproblemen waar een groot risico is op uithuisplaatsing). Doel van
de MST behandeling is om uithuisplaatsing te voorkomen en / of jongeren die uit huis geplaatst zijn
weer naar huis te laten gaan en daar op te groeien. In je ontwikkeling en opleidingstraject als MST
therapeut maak je je behandelinterventies eigen o.a. CGT, relatietherapie, traumaverwerking,
interventies m.b.t. verslaving en werk je veel met experimentele technieken.
Daarnaast ben je analytisch, sterk in het creëren van werkrelaties, doortastend, gedreven en kunt in
‘problemen’ kansen en uitdagingen zien.
Als ambulant hulpverlener MST kom je meerdere malen per week in de thuissituatie en betrek je in
overleg met de ouder(s) ook anderen bij de behandeling, zoals bijvoorbeeld familieleden, de
jeugdagent, de vriendengroep, de voetbaltrainer. Je werkt samen met ouder(s) en hun sociaal netwerk
aan het verbeteren van de relaties met vrienden, school en buurt met als doel om recidive en uit huis
plaatsing te voorkomen. Voor meer informatie over het programma MST, zie www.mst-nederland.nl
Samen met de teamleden en de supervisor/gedragswetenschapper wordt wekelijks casuïstiek
besproken. Er wordt desgewenst ook buiten kantooruren en in weekenden gewerkt. Het MST-team
heeft een 24 uur-bereikbaarheidsdienst waarbij elke therapeut een keer per maand de
bereikbaarheidsdienst een week vormgeeft.
Een verplichting voor het uitoefenen van de functie is het volgen van een 5-daagse MST opleiding, en
het volgen van boosters 4 x per jaar.

Wat neem je mee?


Een relevante afgeronde HBO+ en of WO opleiding;



Een afgeronde registratie als Jeugd- en Gezinsprofessional bij SKJ;



Een afgeronde IAG- of systeemopleiding is een pre;



Ervaring in het benaderen van de cliënt vanuit een systemisch perspectief;



Ervaring in het ambulant begeleiden en een behandeling bieden in gezinnen;



Enkele jaren relevante werkervaring in een vergelijkbare functie;



Zelf keuzes durven te maken en hierop aanspreekbaar zijn, anderzijds vind je het leuk om samen
met team te sparren en samen de verantwoordelijk te dragen voor het succes van de
behandeling;



Reflectievermogen en bereidheid te leren van je eigen ervaringen, collega’s en een meerwaarde
zien in de hoge mate van deskundigheidsbevordering vanuit MST-Nederland;



Optimistisch en pragmatische instelling;




Persoonlijk leiderschap;
In bezit van rijbewijs en auto en bereidheid om op onregelmatige tijden te werken.

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;



Compensatie uren voor de bereikbaarheidsdiensten;



Salariëring volgens schaal 10 van de CAO Jeugdzorg;



Persoonlijke groei door het volgen van opleidingen, wekelijkse supervisie en consultatie en
boosters en nieuwe ontwikkelingen;



Flexibele, eigen verantwoordelijkheid agendavoering (waarbij geen 9-17 mentaliteit is);



Grote mate van zelfstandig werken;



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
19 maart 2021 jouw motivatiebrief (o.v.v. vacaturenummer 21-14) voorzien van CV naar
sollicitatie@yorneo.nl.

Wil je eerst meer weten over de functie?
Neem contact op met Marion Laanstra op telefoonnummer 06-12419662.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 12 van 2021.

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

