
VACATURE

AMBULANTE  

GEZINS BEHANDELAREN IAG

24-32 UUR ADREM ZORGGROEP IS EEN JONGE 
EN DYNAMISCHE ORGANISATIE DIE 
VOLOP IN ONTWIKKELING IS. 

We bieden een prettige, sfeervolle en 

 inspirerende werkomgeving. 

Een veilig klimaat staat bij Adrem 

 centraal voor zowel onze gezinnen als  

voor ons team. 

Binnen Adrem zijn er diverse mogelijk

heden om je te ontwikkelen en er wordt 

geïnvesteerd in jou als medewerker. 

Adrem is actief in de domeinen Specialis

t ische Jeugdhulp en maatschappelijke 

ondersteuning. We bieden behandeling en 

begeleiding aan kinderen, jongeren en hun 

gezinnen. Dit doen we vanuit de gedachte  

1 gezin, 1 plan en 1 regisseur. We zijn ge

vestigd in Drachten en vanaf het tweede 

 kwartaal van 2023 ook in Leeuwarden. 

Adrem Zorggroep is HKZ gecertificeerd en 

werkt met een kwaliteitsmanagement

systeem. 

INTERESSE? 
Voor inlichtingen over de functie kun je 

contact opnemen met Remko Jan van Dijk, 

Directeur: 06  11 11 33 47 

Bezoek voor meer informatie onze  

website: www.adremzorggroep.nl

 

SOLLICITEREN? 
Graag ontvangen wij jouw schriftelijke 

sollicitatie (motivatie en CV). Deze kun  

je mailen naar info@adremzorggroep.nl  

ter attentie van R.J. van Dijk, onder  

vermelding van vacature IAG.

Adrem Zorggroep biedt ambulante gezinsinterventies aan gezinnen door heel 
Friesland. Hulpverleners binnen Adrem zitten niet vast aan een strak stramien, 
maar kunnen in overleg met verwijzers en gezinnen flexibel ingezet worden.  
We werken niet altijd volgens een vaste module zoals IAG, maar zetten desge
wenst wel onderdelen van modules in.

In verband met de groei van de organisatie zoeken we voor onze gezinnen 
 meerdere enthousiaste, ondernemende ambulante gezins behandelaren IAG 
(Intensieve Ambulante Gezins behandeling) voor 18 tot 36 uur per week.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Als gezinsbehandelaar bezoek je gezinnen en gaat voor een langere periode een 
alliantie aan. Je werkt vervolgens systemisch, procesmatig en doelgericht aan 
verbetering van de problematiek die het gezin ervaart. Je bent open en transpa-
rant en je bent gewend meerzijdig partijdig te werken. Je hebt een positieve en 
respectvolle grondhouding en richt je op dat wat goed gaat. Je sluit je aan bij  
de krachten en behoeften van het gezin en hebt hierin een activerende rol. 
 Samen met het gezin en hun netwerk maak je stappen om het gezinssysteem  
te versterken. Je herkent jezelf in de visie en missie van Adrem en weet goed  
aansluiting te vinden bij het team.

FUNCTIE-EISEN
•  Een afgeronde HBO opleiding social work

•  IAG- opleiding heeft de voorkeur (vanuit Adrem liggen er ook 
scholingsmogelijkheden, denk aan IAG en MDFT

• Werkervaring met gezinssystemen is een pré 

• Methodegetrouw en doelgericht kunnen werken 

• Stressbestendig en flexibel 

• Je werkt meerzijdig partijdig en hebt een open houding 

•  Je hebt affiniteit met het werken in complexe gezinssituaties en bent  
bekend met (v)echtscheidingsproblematiek 

• Je kunt goed zelfstandig werken en je bent een betrokken teamlid 

• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

• Je bent SKJ geregistreerdt.

ALGEMENE INFORMATIE
Het betreft een aanstelling voor een jaar met de intentie om dit om te  zetten  
naar een vaste aanstelling. Arbeidsvoorwaarden en inschaling conform 
CAO-Jeugdzorg. Op basis van een 36-urige werkweek kun je rekenen op een  
bruto maandsalaris volgens de cao Jeugdzorg (schaal 10) van € 3.065,59 tot  
€ 4.605,45 als je de IAG-opleiding hebt voltooid. 


