
Vacature gezinsondersteuner  
 

Gezinsondersteuner, regio Haaglanden Voor 24 - 36 uur per week 
 

CityKids is per direct op zoek naar een flexibel en ervaren Gezinsondersteuner voor 24-36 uur 
in de week voor de regio Haaglanden. 

 
CityKids is een Medische Kindzorg Instelling. CityKids bediend verschillende doelgroepen en 
de daar bijhorende problematieken op het ontwikkelcentrum, verpleegkundig 
kinderdagverblijf en op de beschermd woonlocatie. Verdere informatie over de doelgroep 
van CityKids is te lezen op de website www.citykids.nl. Zorg voor kinderen en jongeren is 
onlosmakelijk verbonden met hun ouders en hun omgeving. Vanuit dit gezinsgerichte 
perspectief biedt CityKids ook gezinsbegeleiding op maat aan gezinnen met kinderen en 
jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar. 

 
CityKids is op zoek naar een flexibel, ervaren en positief ingestelde gezinsondersteuner om 
gespecialiseerde gezinsbegeleiding te kunnen bieden aan gezinnen met een kind/jongere met 
een ontwikkelingsachterstand, ontwikkelingsstoornis, (licht)verstandelijke of meervoudige 
beperking. Door de gezinsondersteuner wordt doelgericht gewerkt aan de hand van een 
zorgplan. De begeleiding kan divers zijn en variëren in zowel in intensiteit als in hulpvraag. 
Voorbeelden hiervan kunnen zijn: 

Ondersteunen en begeleiden van ouders (gezin) bij bijvoorbeeld opvoedvragen en 
omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag en het in kaart brengen en activeren van het 
netwerk 
Ontwikkeldoelen van het kind vanuit het ontwikkelcentrum vertalen naar de 
thuissituatie 
Hulpvragen van het gezin verhelderen en duidelijk in een zorgplan verwoorden, 
eventueel intern of extern richting passende hulp begeleiden 
Administratieve ondersteuning bij de aanvraag van PGB vergoeding of aangepaste 
voorzieningen thuis 
In samenwerking met veilig thuis, het wijk- of jeugdteam en de jeugdbescherming kan 
ingezet worden op een traject voor het vergroten van de veiligheid bij het gezin thuis. 

 
Functie eisen 

Een relevante hbo-opleiding, in een relevante richting zoals SPH, Pedagogiek of 
maatschappelijk werk en dienstverlening 
Een registratie in het SKJ-register is benodigd 
Minimaal twee jaar werkervaring met het werken met kinderen/jongeren met 
ontwikkelingsstoornissen, ontwikkelingsachterstanden en een (licht)verstandelijke 
beperking. 
Brede kennis van methodieken en ontwikkeling stimulerende programma’s 
Vaardigheden en ervaring met het coachen en begeleiden van ouders/verzorgers 

http://www.citykids.nl/


Zelfstandig ambulant kunnen werken, vanuit een zelf organiserend team. 
Flexibiliteit in werkdagen, werktijden en locaties 
Je bent in het bezit van een rijbewijs en hebt een auto tot je beschikking 
Het kunnen krijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk 

 
Wij bieden: 

Een dienstverband voor een nader te bepalen aantal uur per week, voor 
de duur van een jaar (met uitzicht op een vast dienstverband); 
De mogelijkheid om te werken in team van zorgprofessionals bij een 
groeiende en innovatieve onderneming met scholingsmogelijkheden; 
Een salaris conform de CAO-Jeugdzorg, de inschaling is afhankelijk 
van opleiding en ervaring. 
Een vergoeding in de ziektekosten 
Een eindejaarsuitkering en vakantiegeld 
Een reiskostenvergoeding en de vergoeding van de Verklaring Omtrent 
het Gedrag. 

 
Informatie Kijk voor meer informatie over CityKids op onze website 
www.werkenbijcitykids.nl. 

 
Sollicitatieprocedure: Ben je geïnteresseerd in deze vacature van CityKids, solliciteer 
dan direct! Je brief met motivatie en Curriculum Vitae kan je mailen naar 
sollicitatie@citykids.nl ter attentie van mevrouw M. Russel. Voor vragen kan 
telefonisch contact worden opgenomen via telefoonnummer 010 - 4673105. Het 
kunnen krijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is noodzakelijk. Het 
opvragen van referenties is onderdeel van de procedure. 
Wij ontvangen je CV en motivatie graag zo spoedig mogelijk. 
Zonder motivatiebrief wordt je sollicitatie niet in behandeling genomen.  

 

http://www.werkenbijcitykids.nl./
mailto:sollicitatie@citykids.nl

