
 

 
 

 
Vacature Jeugdhulpverlener Wonen 

24-36 uur per week 

 
Grijp het leven is een zorgorganisatie voor kinderen, jeugdigen en (jong)volwassen met leer-, 
ontwikkel-en/of gedragsproblematiek. We bieden ambulante begeleiding, groepsbegeleiding, 
woonbegeleiding en begeleiding bij (dreigend) schooluitval (GROEI-trajecten). We werken volgens 
het principe van zorg op maat en proberen door middel van flexibiliteit en expertise zo goed mogelijk 
aan te sluiten bij iedere hulpvraag.  
 
De Woongroep (tot 18 jaar) 
Grijp het leven is in maart 2022 gestart met een kleine woongroep in Panningen en Meijel met 
problematiek bij kind en/of gezinssysteem waardoor thuis wonen (tijdelijk) geen optie is. De 
woongroep biedt verblijf en ontwikkelingsgerichte begeleiding in een zo thuis mogelijke setting en 
volgens een vaste structuur. Onze ambitie is om jongeren die (tijdelijk) verblijf nodig hebben 
kwalitatieve zorg te bieden op kleinschalige locaties waar ze zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. 
Het beschermen en stimuleren van de ontwikkeling van het kind en de relatie met ouders en het 
gezins staat daarbij voorop.  
  
Jeugdhulpverlener Wonen 

• Gemiddelde werkweek bestaat uit 24 -36 uur 

• Op locatie Grijp het leven (Meijel) 

• Je bent mede-opvoeder en vertrouwd persoon voor de jongeren. 

• In roulatie diensten door de week, in de weekenden en de nacht 
 
De functie 
Je begeleidt de jeugdigen in hun algemene dagelijkse ontwikkeling. Je voert overleg met ouders/ 
vertegenwoordigers over de dagelijkse gang van zaken en je draagt zorg voor een veilige omgeving 
om te ontwikkelen. Dit betekent dat je aanstuurt binnen de groepsdynamiek én op individuele 
behoefte. 
 
De organisatie van het werk vraagt om het schrijven van concrete rapportages, het opstellen van 
dagstructuren en zorgplannen. 
 
Jouw profiel 
Je hebt een MBO of HBO opleiding ((SPW, MBO-V, Social Work, HBO-V, SPH, Maatschappelijk Werk, 
(Ortho)Pedagogiek). Je hebt ervaring met groepsdynamiek en affiniteit met jeugdigen met leer-, 
ontwikkel-en/of gedragsproblematieken hun (sociale) netwerk. Je bent proactief, kan zelfstandig 
werken, een creatieve denker, oplossingsgericht, positief ingesteld en kunt rust en structuur bieden.  
  
  
 
 
  



 

 
 
 
Wij bieden jou 
Een marktconform salaris met uitstekende opleidings-en ontwikkelmogelijkheden. Een dynamisch en 
mooie werkomgeving met een enthousiast en professioneel team. 
 
Solliciteren 
Als deze vacature jouw interesse gewekt heeft, nodigen we je uit om te solliciteren. Wij ontvangen 
graag je sollicitatiebrief met CV onder vermelding van 'Sollicitatie jeugdhulpverlener Wonen’.  
Je kunt deze via de e-mail versturen naar personeelsadministratie@grijphetleven.nl 
 
Wellicht nodigen we je hierna graag uit voor een kennismakingsgesprek.  
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