
 

 

VACATURE GROEPSBEGELEIDER 2 

“Samen kom je verder” Voor versterking van ons team in Zuidlaren locatie de Berkenhof zijn we op zoek naar een 
collega die als Groepsbegeleider aan de slag wil voor Ouder en Kind binnen een 24x7 woonvorm. Meer weten? 
Lees dan verder….!  

Als begeleider voor deze locatie ben jij de stabiele factor in deze 24-uurs setting die onze cliënten een vertrouwde en 
veilige basis biedt.                                          

Taken van jou als Groepsbegeleider: 

• Bewaakt mede doelen en levert een bijdrage aan het opstellen, bijhouden en evalueren van 
samenwerkingsplannen binnen het afgesproken tijdsbestek. Dit in samenwerking met de Orthopedagoog. 

• Geeft uitvoer aan activiteiten uit het begeleidingsplan. 
• Onderhoudt mede het in- en extern netwerk van de cliënt en neemt in overleg, het initiatief tot het leggen 

van nieuwe contacten. 
• Kan advies geven over de best passende methode voor een individuele casus in overleg met de 

Orthopedagoog. 
• Signaleert knelpunten in de begeleiding of in de netwerkcontacten, zoals school, ouders en overige 

belangrijke instanties en treed hierover in overleg met de Orthopedagoog. 
• Begeleiden van het kind of de jongere. 
• Borgt de orthopedagogische situatie door het observeren van de groep, het onderkennen, interveniëren en 

begeleiden van het groepsdynamisch proces en het opvoeden, begeleiden, stimuleren en activeren van 
individuele jongeren. 

• Legt verbanden tussen verschillende situaties en gedragingen. 
• Houdt overzicht over verschillende behandelingen en activiteiten van de cliënt. 
• Bespreekt en registreert de voortgang en resultaten met het kind of jongere en overige betrokkenen. 
• Volgt ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied. 
• Participeert actief in verschillende overlegorganen. 
• Maakt inzichtelijk hoe het geleerde toegepast is in de praktijk. 
• Neemt initiatief tot zelfreflectie en tot het geven van feedback aan collega’s. 
• Neemt, op verzoek van de Teamleider, deel aan werk- en/of projectgroepen. 
• Verricht gezamenlijk met de cliënt schoonmaakwerkzaamheden, huishoudelijke- en onderhoudstaken. 
• Kan de cliënt eventueel de gewenste structuur aanbieden binnen huishoudelijk en/of pedagogisch kader. 

De Berkenhof: Dit is een Ouder & Kind Huis. Wanneer er (ernstige) zorgen bestaan ten aanzien van de ontwikkeling en/of de 
veiligheid van een kind, waarbij een uithuisplaatsing wordt overwogen of al heeft plaatsgevonden, kan opname bij ons ouder en 
kind huis "De Berkenhof" worden overwogen. Binnen de gezinsopname krijgen de ouders een (laatste) kans om te laten zien dat 
zij met behulp van een intensief traject kunnen komen tot stabiel en ‘goed genoeg’ ouderschap waardoor kinderen weer gezond 
en veilig kunnen opgroeien. De gezinsopname biedt helderheid in het opgroeiperspectief van de jeugdige. Het verblijf 
ondersteunt de aanmelder om te komen tot zorgvuldige besluitvorming ten aanzien van het opgroeiperspectief van het kind of 
de kinderen in het gezin. 

Wie ben jij? 

• Je hebt minimaal MBO-4 werk- en denkniveau;  



• Je bent in bezit van BHV of is bereid om deze training te volgen; 
• Je hebt aantoonbare ervaring in de hulpverlening, jeugd of zorginstelling; 
• Je beschikt over vaardigheden om groepsgericht te werken; 
• Je beschikt over vaardigheden om cliënten te motiveren en te stimuleren; 
• Je bent communicatief sterk, sociaal vaardig, resultaatgericht en proactief; 
• Je hebt probleemoplossend vermogen en je hebt verantwoordelijksgevoel; 
• Je bent stressbestendig en je hebt improvisatievermogen; 
• Je bent in staat zijn te werken in een resultaatgericht team;  
• Je bent bereid om af een toe een slaapdienst te doen;  
• Je bent in bezit van een rijbewijs en auto.  

 

Ben je enthousiast? Dan ontvangen wij graag jouw motivatie en CV naar info@cbphetsamenhuis.nl tav Natalie 
Malewicz HR Medewerker. Heb je nog vragen over de vacature dan kun je contact opnemen met HR of met de 
Teamleider van de Berkenhof Tineke Wobbes tel. 050 - 305 92 00. Het overleggen van een Verklaring omtrent 
Gedrag is onderdeel van de aanstellingsprocedure. 
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