
Levvel helpt kinderen, jongeren en gezinnen met ernstige problemen weer op weg. Met alle hulp onder één dak: van 

opvoedondersteuning tot hoog complexe psychiatrische zorg. Daarbij kijken we altijd wat kinderen, jongeren en gezinnen écht nodig 

hebben. Daar passen we onze begeleiding en behandeling op aan. Ook als dat betekent dat we van de regels moeten afwijken. We 

werken intensief samen en leren van elkaar. Zo blijven we onszelf steeds vernieuwen.       

Bij Levvel werk je met aandacht, verdiepend, lef en samen. Zie en hoor jij onze jongeren en hun ouders of opvoeders? Stel je de juiste vragen en ben je onderzoekend? Denk je in 

mogelijkheden en durf je te doen wat nodig is? En heb jij oog voor het hele systeem? Dan ben jij next Levvel!  

  

Jeugdmaatschappelijk Werker GezinsFACT 
Amsterdam |  32-36 uur per week | €2817,36 tot €4207,88 | Vacaturenummer 1000001222 

 

Het team   

GezinsFACT is een behandelaanbod voor  jongeren 12 tot 18 jaar die in aanraking met justitie zijn gekomen of dreigen te komen én met complexe problematiek op meerdere 

levensgebieden. Er kan sprake zijn van gezinsproblematiek, een psychisch probleem, psychiatrische stoornis, gedragsproblemen of licht verstandelijke beperking, waardoor de kinderen 

en jongeren vastlopen in hun ontwikkeling.    

Het behandelaanbod is outreached en intensief. En doel van de behandeling is opname of uithuisplaatsing te voorkomen. We werken met een teamcaseload in multidisciplinair 

verband, vanuit meerzijdige partijdigheid. Samen met ouders en de jongere doen we wat nodig is om ontwikkeling te bevorderen in een omgeving die aandacht en betrokkenheid 

uitstraalt.  

Wat ga je doen?  

We zijn specifiek op zoek naar collega’s die het leuk vinden om te pionieren en goed zijn in het aanboren en onderhouden van een breed netwerk aan partners. Je werkt zowel 

individueel als systemisch.  Wij zoeken jeugdmaatschappelijk werkers die in staat zijn om flexibele zorg te bieden waarbij je nauw samenwerkt met het team.   

Natuurlijk is geen dag hetzelfde, maar dit ga je in ieder geval doen:  

 Je biedt intensieve ambulante begeleiding op alle leefgebieden, in de sociale context van de jongere en het gezin, zoveel mogelijk in samenwerking met het (op te 

bouwen) netwerk rondom de jongere en het gezin;  

 je werkt aan de motivatie van de jongere om het hulpaanbod aan te pakken en vol te houden;  

 je voert naast ondersteuning bij praktische zaken ook interventies uit die specifiek gericht zijn op factoren die de kans op recidive te verkleinen.  

 je maakt een gedegen plan van aanpak in samenwerking met het multidisciplinair andere samenwerkingspartners;  

 je werkt planmatig en gericht aan verbetering van delict gerelateerde denkpatronen en gedrag;  

 je levert een actieve bijdrage aan het opbouwen en onderhouden van het netwerk in Amsterdam: met het netwerk dat nodig is om preventief te kunnen werken, 

maar ook met de ketenpartners uit het Strafrecht;  

 je werkt actief samen met de netwerkpartners binnen eigen cases;    

 je draagt bij aan de positionering van het team onder andere door het geven van presentaties, het aanwezig zijn op netwerkoverleggen en je zorgt ervoor dat je een 

bekend gezicht bent voor professionals en actief in de wijken en buurten en op scholen.  

Dit ben jij:  

 Je kunt goed methodisch samenwerken binnen een multidisciplinair team en je vindt aansluiting bij de doelgroep;  

 je hebt goede rapportagevaardigheden en ben je nauwkeurig;  

 je kunt werken met netwerkinterventies in ontwikkeling en lever je daaraan een bijdrage;  

 je kunt outreachend en omgevingsgericht werken;  

 Je bent verbindend en je ziet de meerwaarde van het werken in teamverband;  

 je bent vindingrijk en je kunt omgaan met stressvolle situaties;  

 je ervaart plezier aan samen leren, reflecteren en ontwikkelen.  

Jij hebt:  

 Een afgeronde aan de jeugdzorg relevante HBO-opleiding ;  

 geregistreerd als Jeugdzorgwerker bij het SKJ of daartoe in staat;  

 affiniteit met en kennis van de doelgroep (en hun ouders) met zeer complexe problematiek;  

 affiniteit met en kunnen handelen in situaties waarbij sprake is van dubbele diagnoses (LVB en stoornissen);  

 een flexibele houding ten opzichten van het werk (o.a. werken in de avonduren);  

 24 uur / 7 dagen per week bereikbaarheid voor de jongeren;  

 als jeugdmaatschappelijk werker J&V ga je werken met delinquente jongeren, het is daarom van belang dat je kennis hebt van theorie en praktijk, het (jeugd-) 

strafrecht, de cognitieve gedragstheorie, leerstijlen van jongeren, LVB problematiek, pro sociaal modelgedrag en motiverende gespreksvoering.   

Waarom Levvel?   

 Je komt te werken in een dynamische en innovatieve organisatie waarin je de mogelijkheid krijgt mee te denken in nieuwe projecten;  

 je hebt een betekenisvolle baan waarin je je met ruim 2000 collega’s dagelijks inzet voor betere jeugdhulp;  

 je krijgt de ruimte om je vindingrijkheid, creativiteit en initiatieven met ons te delen en verbeteringen door te voeren;  

 je neemt deel aan intervisie en casuïstiek bijeenkomsten;   

 je kunt blijven werken aan je persoonlijke ontwikkeling via Goodhabitz.  

Verder krijg je bij ons:  

 Arbeidsvoorwaarden conform cao Jeugdzorg;  

 een salaris van minimaal € 2.817,36 tot maximaal € 4.207,88 (schaal 9);  

 een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging bij onveranderde omstandigheden;  

 de Reisbalans app voor je digitale reiskostendeclaratie;   

 een smartphone en laptop.  

Enthousiast?  

Solliciteer direct via de sollicitatiebutton op deze website  en wij plannen een kennismakingsgesprek in!  Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Hassan Ait Hamou beantwoordt ze 

graag: 06-28515846. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Mail dan met werving en selectie: werk@levvel.nl.  

  

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Want: hoe diverser onze organisatie, hoe beter onze zorg en hulpverlening. We streven dus naar een 

personeelsbestand dat een afspiegeling is van de jongeren en gezinnen die wij begeleiden en behandelen. Met alle verschillen.   

mailto:werk@levvel.nl

