
 

 

 
 

Vacature trainer Tools4U regio Gelderland / Overijssel / Drenthe op ZZP basis 
De voorkeur gaat uit naar een vrouwelijke trainer 

De Hoofdtrainer richt zich al jaren op daadwerkelijke gedragsverandering bij onze klanten in de  

jeugdhulpverlening. We onderscheiden ons door het inzetten van erkende gedragsinterventies en noemen ons 

niet voor niks ‘trainer’. Al onze trainers zijn naast HBO afgestudeerd getraind in de Tools4U leerstraf welke is 

ontwikkeld door het opleidingsinstituut PI Research. We hechten waarde aan kwaliteit van ons werk en dat 

wordt gezien! We mogen met trots steeds meer klanten van verschillende gemeenten bedienen. We zijn 

daarom op zoek naar uitbreiding van ons team trainers op het gebied van jeugd en ook de leerstraffen in het 

gedwongen kader.   

Onze doelgroep kent een grote mate van diversiteit; van jonge jeugd die problemen heeft in sociale contacten 

tot 18- plussers die al geruime tijd ‘meedraaien in de jeugdhulpverlening’ en risicogedrag vertonen op diverse 

leefgebieden. Vanuit De Hoofdtrainer dragen wij de visie uit dat insteken op kwaliteiten in plaats van problemen 

én het durven aangaan van een echte zogenaamde ‘klik’ met de jongere, een grote bijdrage levert aan de 

motivatie om tot gedragsverandering te kunnen komen. We gaan uit van mogelijkheden en niet van 

onmogelijkheden. We erkennen de kracht van de leefomgeving van de jongeren en betrekken dienst gezin en 

netwerk.  

Bij De Hoofdtrainer praten we niet alleen, maar gaan we vooral ook doen. Onze trainers kenmerken zich door 

een grote mate van zelfstandigheid, creativiteit en veel lef. Daar waar het moeilijk wordt, stappen wij met 

plezier in.  

Beschik je over de volgende eisen? Neem dan contact met ons op: 

 Je hebt een relevante afgerond HBO studie. 
 Je hebt ervaring in de jeugdhulpverlening.  
 Je bent SKJ geregistreerd, of voldoet aan de criteria om geregistreerd te worden. 
 Je bent Tools4U gecertificeerd of wil in aanmerking komen voor de opleiding. 
 Je bent woonachtig in de omgeving Gelderland / Overijssel / Drenthe.  

 

Heb je interesse of hebben we je uitgedaagd? Stuur een mail met je motivatie en cv naar 

wieteke@dehoofdtrainer. 

Wil je eerst even telefonisch sparren, neem dan contact op met Jeroen Hoekstra via 06- 54 20 73 95 of Wieteke 

van Espen via 06- 11 61 65 10. 


