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Geloof jij in een laagdrempelige inzet van kennis en kunde aan de voorkant, in een 
vertrouwde omgeving zoals de huisartspraktijk? Zie jij de samenhang tussen de 
contextuele benadering en de benadering van positieve gezondheid van het individu? 
Dan hoor jij BIJ ONS!  
  
BIJ ONS is een onafhankelijke platte organisatie, bestaande uit gedreven professionals 
met de missie om “het anders te doen”. Wij hebben ervaring in het sociale domein, 
medisch domein en het onderwijs en kennen de vraagstukken en uitdagingen en 
geloven in een circulaire contextuele benadering. Dit houdt in dat we altijd naar het 
breder geheel kijken en samen met de omgeving de ondersteuning organiseren. BIJ ONS 
werken we vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid: dit betekent dat 
gezondheid méér is dan niet ziek zijn. Het raakt allerlei facetten van het leven, de 
omgeving, relaties en je mentale en fysieke welbevinden. Daarom is het belangrijk om 
vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken te kijken. In het bijzonder door ook 
in te zoomen op talenten en op de kracht van de eigen omgeving. Wij geloven dat 
ondersteuning duurzaam wordt als er gekeken wordt wie het steunfiguur kan zijn in de 
eigen omgeving. BIJ ONS is een plek waar ruimte is voor een vernieuwende blik en waar 
ruimte is voor omdenken. Doormiddel van verschillende projecten willen wij het verschil 
maken.  
  
Voor ons SOJ team zijn wij op zoek naar:  
  

 
 Specialist Ondersteuner Jeugd (SOJ)   

12-32 uur per week 
 
  

Ben jij een gedreven gedragswetenschapper die samen met ons het verschil wil maken? 
In de functie van SOJ werk je vanuit de huisartspraktijk, waarin je de huisarts ondersteunt 
in de triage van niet-medische hulpvragen.  
 
 
Wat ga je doen? 
•Screening en triage: in één of meerdere gesprekken onderzoek je samen met het kind  
  en/ of de ouder(s) wat er aan de hand is en wat er nodig is 
•Je normaliseert waar mogelijk, adviseert, betrekt de omgeving en geeft psycho- 
  educatie 
•Je biedt waar mogelijk lichte ondersteuning, of verwijst door naar laagdrempelige hulp  
  (bv cursus, maatschappelijk werk, jongerencoach) 
•Als er meer nodig is, dan geef je advies oer de hulpverlening die het best past en stemt  
  af met de gemeente voor een verwijzing. 
•Je onderhoudt contact met netwerkpartners en bent op de hoogte van nieuwe  
  ontwikkelingen in het zorgdomein. 
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Wie zoeken we?  
• Iemand die openstaat voor uitdagingen en houdt van pionieren.  
• Je bent een WO-opgeleide gedragswetenschapper  
• Je hebt een SKJ-registratie of BIG-registratie;   
• Je kijkt systemisch;   
• Communiceren en samenwerken is aan jou besteed;  
• Je neemt graag het initiatief en bent optimistisch;  
• Je gaat graag op zoek naar vernieuwing of verbeteringen;  
• Je bent iemand met een nuchtere, normaliserende kijk en staat voor      
   gelijkwaardigheid.  
  
  
Wat bieden we jou?   
• Een positieve en gezonde werksfeer is voor ons belangrijk. Daar hebben we onze 
arbeidsvoorwaarden dan ook op ingericht.   
• De functie wordt ingeschaald conform CAO GGZ.   
• Vooral natuurlijk een heel gezellig en divers team!  
  
  
BIJ ONS werken gedreven en kundige mensen. Mensen die geloven dat het anders kan 
en een steentje bij willen dragen aan de transformatie van de zorg en ondersteuning 
aan jeugd. Zij werken graag samen met (domeinoverstijgende) partners om te komen 
tot de best mogelijke omgeving of setting voor kind, jeugd en gezin.  
  
 
Wil jij werken BIJ ONS?  
Dan vragen we je te solliciteren met een CV en motivatiebrief of een andere vorm 
waarin jij jouw motivatie uit om BIJ ONS te komen werken. Stuur je cv en motivatie vóór 
23 september naar info@bijonsvoorelkaar.nl. Inhoudelijke vragen over de functie kun je 
voorleggen aan Lieke Engels, bereikbaar via l.engels@bijonsvoorelkaar.nl . Wil je meer 
weten over onze organisatie bezoek onze www.bijonsvoorelkaar.nl 
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


