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Functieprofiel Heuvelhof 

Functienaam:  Jeugdzorgwerker D 

Niveau:            MBO / HBO 

Context 
Als jeugdzorgwerker D bij Heuvelhof werk je aan een goede en vertrouwde omgeving waar kinderen en 
jongeren met een neurobiologische ontwikkelingsstoornis worden begeleid. De specialisatie van 
Heuvelhof is de autismespectrumstoornis, echter is er veelal sprake van comorbide klachten bij de 
specialistische doelgroep van Heuvelhof. De begeleiding is individueel en doelgericht van aard. Als 
jeugdzorgwerker D draag je bij aan de ontwikkeling van de zelfredzaamheid van de cliënt en ben je in 
staat om praktische opvoedondersteuning te geven aan het gezin/systeem. Een uitdagende en stevige 
functie waar je jouw ervaring en deskundigheid volop kunt inzetten en ontwikkelen.  
 
Takenpakket  
Als jeugdzorgwerker D werk je als individueel begeleider met cliënten van 4 t/m 23 jaar. Je vervult een 
taak als mentor, waarbij je meewerkt aan het opstellen van het plan van aanpak en hoe dit gerealiseerd 
kan worden. Dit doe je in samenwerking met de psycholoog. Je bewaakt de rode draad in de zorg van 
deze cliënt en hebt een actieve bijdrage in het behalen van de doelen. Daarnaast begeleid je mogelijk ook 
andere cliënten. Er is veel vrijheid in de invulling van de planning die je aan het begin van de dag maakt 
met de cliënt, mits dit aansluit bij de doelen van de cliënt.  
Aan het eind van de dag geef je de ouder/vertegenwoordiger een terugkoppeling en schrijf je een 
rapportage over de dag, waarin pijlers van de begeleiding omschreven worden. Deze rapportages bieden 
ouders ondersteuning in de zorg. Eens per kwartaal schrijf je de evaluatie van jouw mentorkind. Je 
observeert en signaleert knelpunten in de zorg en in de ontwikkeling van de cliënt en deelt dit met de 
psycholoog. 
Verder wordt er van jou verwacht dat je deelneemt aan de verplichte cursussen, themabijeenkomsten en 
overleggen.  
 
Organisatorische contact 
De jeugdzorgwerker D ontvangt hiërarchische leiding van de leidinggevende waaronder de functie is 
gepositioneerd. De jeugdzorgwerker D geeft zelf geen leiding. 
 

Verwachte resultaten van 
jeugdzorgwerker D 

Activiteiten om resultaten te behalen 

Plan van aanpak mede opstellen (voor de cliënt waar jij mentor voor bent) 

Meewerken aan het 
opstellen van het plan van 
aanpak, zodat concrete 
hoofd- en werkdoelen en 
acties geformuleerd 
worden. 

- Als jeugdzorgwerker D lever je een bijdrage aan het opstellen van het 
plan van aanpak voor cliënten door hierover af te stemmen met de 
psycholoog. 
- Als jeugdzorgwerker D vertaal je het plan van aanpak in samenwerking 
met de cliënt in concrete acties. 
- Als jeugdzorgwerker D kies je een werkdoel waar op dat moment extra 
aandacht aan wordt besteed en stelt dit samen met de cliënt op.  
- Als jeugdzorgwerker D verwerk je het doel in het cliëntenmapje, zodat 
andere begeleiders van de cliënt hier ook van op de hoogte zijn. 

Plan van aanpak realiseren 

Hoofd- en werkdoelen 
evalueren en zo nodig 
bijstellen tot de doelen 
behaald zijn. 

- Als jeugdzorgwerker D begeleid je mede het gezin/systeem bij het 
realiseren van het plan van aanpak door het bieden van handvatten in de 
rapportages, evaluaties en overdrachten. 
- Als jeugdzorgwerker D borg je de veilige omgeving voor de cliënten door 
onder andere het observeren van de cliënten, het onderkennen, 
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interveniëren en begeleiden van het dynamisch proces en het 
begeleiden, stimuleren en activeren van individuele jongeren. 
- Als jeugdzorgwerker D bespreek en registreer je de voortgang en 
resultaten van de cliënt met vertegenwoordigers en overige 
betrokkenen. 
- Als jeugdzorgwerker D bied je praktische opvoedingsondersteuning aan 
betrokkenen uit de leefomgeving van de cliënt en stimuleer je de cliënt 
om zijn eigen hulpbronnen te kunnen aanboren. 
- Als jeugdzorgwerker D signaleer je knelpunten die de (mogelijke) 
veiligheid van de cliënt in gevaar brengen en onderneem je op basis 
hiervan passende actie. 
- Als jeugdzorgwerker D draag je zorg voor het nakomen van de relevante 
afspraken en deadlines. 

Kennis delen en ontwikkelen 

Kennis op peil houden en 
opgedane kennis delen 
met collega’s en stagiaires. 

- Als jeugdzorgwerker D volg je de ontwikkelingen binnen het eigen 
vakgebied. 
- Als jeugdzorgwerker D maak je inzichtelijk hoe je het geleerde toepast 
in de praktijk. 

 
 
Kennis en vaardigheden 

• Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau.  

• Je hebt een diploma op minimaal MBO 4 niveau. 

• Je beschikt over uitstekende contactuele vaardigheden. 

• Rijbewijs B. 
 
Contacten 

• Cliënten 

• Ouders/vertegenwoordigers 

• Scholen 

• Hulpverleners 

• Overige belanghebbenden 
 
Competenties 

• Integer 

• Initiatiefrijk 

• Enthousiast 

• Resultaatgericht 

• Communicatieve vaardigheden 

• Inlevingsvermogen 

• Flexibel 

• Teamspeler 
 
Salaris 
Het salarisniveau en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Jeugdzorg.  


