
 

Wie of wat is Impuls? 
Impuls is een brede welzijnsorganisatie in de gemeente Kerkrade, Simpelveld en Bocholtz. Als het nodig is, 
leren mensen wat ze zelf kunnen doen om de regie over hun eigen leven te houden of weer terug te 
krijgen. Impuls ondersteunt hen met activiteiten en diensten die hun deelname aan de maatschappij 
stimuleert. Impuls staat dicht bij mensen en werkt zoveel mogelijk vanuit locatie in buurten en wijken. 
 
Impuls is op korte termijn op zoek naar een: 
 

Jeugd- en gezinswerker 
32 uur per week 

 
 
Wat is het doel van deze functie? 
 
De Jeugd- en Gezinswerker begeleidt en ondersteunt gezinnen (ouders en jeugdigen tot 18 jaar, inclusief 
hun sociale netwerk) vraaggericht bij het bereiken van hun eigen doelen op het gebied van opvoeden en 
opgroeien. De begeleiding is gericht op het vergroten van de kracht van het gezin. Indien de geboden 
begeleiding niet volstaat organiseert de Jeugd- en Gezinswerker specialistische zorg. De Jeugd- en 
Gezinswerker voert dan de regierol. Daarnaast ondersteunt de Jeugd- en Gezinswerker beroepskrachten in 
het onderwijs en in de kinderopvang bij vragen over opgroeien en opvoeden. 
 
Wat doe je? 
 

Als Jeugd- en gezinswerker: 
• Organiseer je laagdrempelige bereikbaarheid en ben je direct beschikbaar voor 

ondersteuning en begeleiding. Je voorkomt wachtlijsten;  
• Biedt je (outreachende) hulpverlening op maat, wat betekent dat ondersteuning wordt geboden 

die qua aard en frequentie aansluit bij de mogelijkheden van het cliëntsysteem en voorziet in de 
behoefte; 

• Je versterkt eigen kracht en mogelijkheden van het cliëntsysteem; 
• Je schakelt tijdens het hulpverleningstraject voortdurend tussen de eigen rollen (partner, 

hulpverlener, regisseur) en de mogelijkheden in de nulde tot tweede lijn en zet tijdige vormen 
van specialistische hulp in;  

Wie ben jij? 
 

Je hebt: 
● een HBO werk- en denkniveau (bijvoorbeeld Social Work en Padagogiek);    
● Kennis van en inzicht in het hulpverleningsaanbod en de sociale kaart;   
● Kennis van ontwikkelingen in het sociale domein;   
● Kennis van de Jeugdwet en geregistreerd SKJ.  

  
 

Wat bieden wij? 
 
• Het salaris is afhankelijk van opleiding en werkervaring. Indicatief kun je uitgaan van schaal 8 

niveau in        de CAO van Sociaal Werk. 
• Waar nodig ontvang je via de moederorganisatie de benodigde digitale hulpmiddelen (bijv. laptop, 

iPad of smartphone). 
 
 



 

 
 
Durf jij de uitdaging aan? 
Wil je eerst meer weten over Impuls en de functie? Kijk dan op onze website www.impulskerkrade.nl. 
Voor meer informatie over de functie en de ontwikkelingen kun je contact opnemen met Sylvia 
Nievelstein, manager snievelstein@welzijnsgroep.nl) of Masha Reintjens, mrientjens@impulskerkrade.nl. 

 
Solliciteren 
Stuur je schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV naar: asluijs@welzijnsgroep.nl onder vermelding 
van   de vacaturetitel. 

http://www.impulskerkrade.nl./
mailto:asluijs@welzijnsgroep.nl
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