
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. 

 

Ben jij iemand die graag werkt in een schakelfunctie? Kun je goed pionieren, coachen, verbinden en samenwerken? En werk je graag voor een organisatie die de belangen van 

jongeren en gezinnen áltijd voorop zet? Kom dan werken bij Levvel! 

  

Psycholoog of Orthopedagoog als Gedragswetenschapper Forensische Jeugdhulp 
Amsterdam |  32 uur per week | €2817,36 tot €4207,88 | Vacaturenummer 1000001221 

 

Bij IFA (Intensieve Forensische Aanpak) verlagen we de kans op het opnieuw in de fout gaan (recidive risico) en helpen we bij het verbeteren van de maatschappelijke vooruitzichten 

van de jongere in de leeftijd van 14 tot en met 23 jaar. Deze jongeren zijn bekend bij justitie en politie en staan meestal onder toezicht van de (jeugd)reclassering als gevolg van de 

strafbare feiten waarvan zij verdacht worden of voor veroordeeld zijn door de (kinder)rechter. De IFA methodiek is een doorontwikkeling van de methode van Nieuwe Perspectieven 

bij Terugkeer (voor LVB). Deze methodiek bevat een veelheid aan interventies waarvan we uit onderzoek of praktijk weten dat zij werkzaam zijn voor de forensische doelgroep. Binnen 

IFA wordt intensief samengewerkt met de behandelaren van de Forensische Formatie of ander aanbod vanuit de GGZ. Door de outreachende werkwijze kunnen we de jongere ter 

plekke aanspreken op zijn of haar gedrag en positieve alternatieven bedenken of voor doen. 

 

Wat ga je doen? 

Als gedragswetenschapper in onze forensische teams kun je op vele gebieden je expertise inzetten. De werksoort is zeer divers en daarom heel interessant om binnen te werken. 

Jij coacht de IFA medewerkers, waar nodig sluit je aan bij gesprekken met de jongeren en gezinnen. Daarnaast voer je waar nodig zelf ook diagnostiek en behandeling uit. Natuurlijk is 

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

 Je werkt in de nabijheid van de hulpverleners verbonden aan het IFA team; 

 je denkt mee en maakt een gedeelde inschatting over de veiligheid van de cliënten, medewerkers en de samenleving en handelt hiernaar; 

 je geeft werkbegeleiding aan de hulpverleners van IFA; 

 je geeft vorm aan en begeleidt casuïstiek overleggen en bereidt deze samen met de individuele hulpverlener voor; 

 je screent de aanmeldingen voor IFA en besluit in samenspraak of de aanmelding in behandeling wordt genomen, en denkt mee over eventueel ander beter passend 

aanbod; 

 je denkt mee over alle belangrijke beslissingen, lastige situaties en vraagstukken zowel beleidsmatig als op het niveau van de individuele casuïstiek; 

 je onderzoekt en ordent problematiek; 

 je deelt je (wetenschappelijke) kennis van jeugdhulp en neemt deel aan de activiteiten van het Kennisnetwerk Forensisch en gedrag en andere relevante activiteiten 

van de Kennisnetwerken binnen Levvel; 

 je doet de diagnostische screening en handelingsgerichte diagnostiek; 

 je geeft, passend binnen je mogelijkheden, individuele behandeling, groepsgewijze behandeling en/ of training; 

 je werkt mee aan het activeren en onderhouden van contact met relevante netwerkpartners. 

Jij bent: 

 Empathisch, je vindt aansluiting bij de doelgroep; 

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

 nauwkeurig, je hebt goede rapportagevaardigheden; 

 pionier, je kunt werken met netwerkinterventies, een organisatie en een jeugdveld in ontwikkeling; 

 outreachend, je kunt ambulant en omgevingsgericht werken; 

 vindingrijk, je kunt omgaan met stressvolle situaties; 

 inhoudelijk leider, je hebt voldoende inhoudelijke kennis en ervaring om in de casus de koers uit te zetten samen met de hulpverleners en andere betrokken 

partners uit het formele en informele netwerk rondom de gezinnen in begeleiding. 

Jij hebt: 

 Een afgeronde master opleiding in de richting psychologie of (ortho)pedagogiek; 

 een diagnostiek aantekening; 

 een SKj-registratie in de kamer jeugd- en gezinsprofessional. 

Waarom Levvel? 

 Je komt 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 casuïstiekbijeenkomsten; 

 je kunt blijven werken aan je persoonlijke ontwikkeling via Goodhabitz. 

Verder krijg je bij ons: 

 Arbeidsvoorwaarden conform cao Jeugdzorg; 

 een salaris van min € 3.506,20 tot max. € 5.298,33 bij een 36-urige werkweek (schaal 11); 

 een jaarcontract met bij gebleken geschiktheid de mogelijkheid tot verlenging; 

 een inspirerende, dynamische en academische werkomgeving met specialistische kennis en aandacht voor onderzoek, opleiding en innovatie; 

 de mogelijkheid tot verdieping en verbreding in jouw vakgebied; 

 diverse trainingen en workshops via Levvel Learn; 

 smartphone en laptop. 

Enthousiast?  

Solliciteer direct via de sollicitatiebutton op deze website en wij plannen een kennismakingsgesprek in! Onze collega’s Hassan Ait Hamou (06-28515846) en Mei Lan (06-50672892) 

beantwoordt graag je vragen. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Mail dan naar werving en selectie: werk@levvel.nl. De procedure sluit zodra de vacature vervuld is. Wacht 

dus niet met solliciteren als er een match is met jouw profiel pakken we de procedure meteen door. 

 

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

