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Home-Start is een programma dat gezins- en opvoedondersteuning biedt door getrainde vrijwilligers aan ouders met
minimaal 1 kind onder de 7 jaar. In verband met het vertrek
van een collega is een vacature ontstaan voor een coördinator
Home-Start. De nieuwe coördinator gaat werken binnen het
regionale team Home-Start in de gemeente Aa en Hunze,
Tynaarlo en Noordenveld (Home-Start Noord-Drenthe).
Het is een functie per 15 augustus 2018 voor 16 uur per week.
Wij bieden een prettige werkomgeving met gemotiveerde
collega’s en goede opleidingsmogelijkheden, want Icare JGZ
vindt het belangrijk dat je jouw talent optimaal kunt benutten
en je kunt blijven ontwikkelen. In eerste instantie is het een
dienstverband voor bepaalde tijd van een jaar, met kans op
een verlenging. De functie is ingedeeld in FWG 50, volgens
de CAO VVT. Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds
Zorg en Welzijn.

• Het coördineren van de aanvragen van gezinnen.
• Het voeren van kennismakingsgesprekken in het gezin en het
concretiseren van de ondersteuningsvraag.
• Uitvoering geven aan het programma Home-Start volgens de landelijk vastgestelde uitgangspunten.
• Het koppelen van vrijwilligers en gezinnen en begeleiden van het
vrijwillig ondersteuningsproces.
• Het koppelen van vrijwilligers en gezinnen en begeleiden van het
vrijwillig ondersteuningsproces.
• Zo nodig verwijzen van ouders en het onderhouden van contacten
met andere hulpverleners.
• Het werven, selecteren, trainen en begeleiden van de vrijwilligers.
• Het onderhouden van interne en externe contacten
t.b.v. het programma.

• Afgeronde Hbo-opleiding; SPH, MWD of verpleegkunde.
• Minimaal 5 jaar werkervaring.
• Kennis van de sociale kaart in de regio.
• Kennis en vaardigheden in coaching en training vrijwilligers.
• In bezit van auto en rijbewijs.
• Woonachtig in het werkgebied.
We zoeken een zelfstandige, creatieve en initiatiefrijke
collega, met uitstekende sociale vaardigheden.

Als coördinator Home-Start kom je in dienst van Icare
Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Icare JGZ biedt preventieve
jeugdgezondheidszorg van 0 tot 4 jaar en is daarnaast ook
uitvoerder van het Home-Start programma in een aantal
gemeenten. Voor meer informatie over Icare JGZ en
Enthousiast? We zien je reactie graag tegemoet!
Als je meer wilt weten over deze vacature, dan kun je
contact opnemen met Inge Jongsma, via 06 511 903 95 of
Chantèl Kerkdijk via 088 – 383 3101. Sollicitaties kunnen
tot 27 juni 2018 gemaild worden naar werving@icarejgz.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt
niet op prijs gesteld.

Home-Start: www.icarejgz.nl.

