
   
 
CityKids is een Medische Kindzorg Instelling. 
Bij CityKids kunt u terecht bij het verpleegkundig kinderdagverblijf (VKDV), het kinderdagcentrum 
(KDC), kinderthuiszorg, praktisch pedagogische gezinsbegeleiding (PPG) en vanaf februari 2019 
begeleid en beschermd wonen. Zorg voor kinderen en jongeren is onlosmakelijk verbonden met hun 
ouders en hun omgeving. Vanuit dit gezinsgerichte perspectief biedt CityKids gezinsbegeleiding op 
maat aan gezinnen met (jonge) kinderen. 
 
Op 1 september jl. is binnen CityKids gestart met een nieuw team, het Thuis Team. Dit ambulante 
team biedt gezinsbegeleiding als extra aanbod en ondersteuning in de gezinnen van bij CityKids 
geplaatste kinderen. Het Thuis Team werkt samen met de (ortho-)pedagogen die de behandeling op 
de groep kinderen bieden, om de lijn in de behandeling ook in de thuissituatie voort te kunnen 
zetten. De Thuis Team medewerker is de schakel tussen thuis en de verpleegkundig 
kinderdagverblijven en/of de kinderdagcentra van CityKids. Behandeldoelen worden afgestemd met 
het gezin en de (ortho-)pedagoog van CityKids. 
 
 

2 Ambulante hulpverleners Thuis Team (m/v) 
Regio Groot Rijnmond en Regio Haaglanden 

32 uur 
 

De functie 
CityKids is op zoek naar een flexibel, ervaren en positief ingestelde ambulant hulpverlener om 
gespecialiseerde gezinsbegeleiding te kunnen bieden aan gezinnen met een kind met 
ontwikkelingsachterstand,  verstandelijke of meervoudige beperking. Deze begeleiding kan divers 
zijn, in zowel intensiteit als in hulpvraag.  
 
Zoals o.a.: 

 Ondersteunen en begeleiden van ouders (gezin) bij bijvoorbeeld opvoedvragen, omgaan met 
moeilijk verstaanbaar gedrag, ontwikkeldoelen van het kind vanuit de groep vertalen naar de 
thuissituatie, in kaart brengen en activeren van het netwerk; 

 Hulpvragen van het gezin verhelderen en duidelijk in een plan verwoorden; eventueel intern 
of extern richting passende hulp begeleiden; 

 Administratieve ondersteuning bij de aanvraag van PGB, aangepaste voorzieningen thuis; 
 Signaleren, bespreken van risico’s en maken van een veiligheidsplan om bij zorgen de 

veiligheid van het kind binnen het gezin te vergroten. Hierin werk je nauw samen met Veilig 
Thuis, het wijk-/ jeugdteam of Jeugdbescherming; 

 Problemen of terugval bij gezinsleden en/of het kind worden gesignaleerd en zo nodig wordt 
hierop handelend opgetreden; 

 Evalueren en bijstellen van gezinsbegeleidingsplannen. 
 
Functie-eisen 

 Een relevante HBO / WO opleiding SPH, Pedagogiek, MWD en registratie in het SKJ register; 
 Opleiding PPG is een pré; 
 Minimaal twee jaar ervaring met verstandelijk beperkte kinderen, autisme en  

gedragsproblemen; 



   
 

 Brede kennis van en ervaring met opvoedondersteuning of gezinsbegeleiding, -methodieken, 
ontwikkeling stimulerende programma’s; kennis en ervaring in het omgaan met moeilijk 
verstaanbaar gedrag bij kinderen; 

 Vaardigheden en ervaring met het coachen van ouders (verzorgers); 
 Zelfstandig ambulant kunnen werken; 
 Vanuit en met zelforganiserende teams kunnen werken; 
 Flexibel in te zetten qua werkdagen, werktijden en locaties; 
 In bezit van een rijbewijs en een auto tot je beschikking. 

 

Salaris 

  Conform CAO Jeugdzorg, schaal 8 

Informatie 

Kijk voor meer informatie over CityKids op onze website https://mkdvcitykids.nl/  en onze Facebook 

pagina voor Den Haag https://www.facebook.com/MKDV-CityKids-Den-Haag-124821344844431/ en 

onze Facebook pagina voor Rotterdam https://www.facebook.com/mkdvcitykids/. 

Sollicitatieprocedure 

Ben je geïnteresseerd in deze vacature van CityKids, solliciteer dan direct! Je brief met motivatie en 

Curriculum Vitae kan je mailen naar sollicitatie@mkdvcitykids.nl ter attentie van mevrouw Ingrid 

Nieuwenhuis. Voor vragen kan telefonisch contact worden opgenomen via telefoonnummer 070-

4500987.  

Het kunnen krijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk. De kosten hiervoor 

worden vergoed. 

Het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure. 
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