
 

 

 
 

Vacature trainer/ begeleider Jeugd 32 uur – Regio Den-Helder/Schagen 
Ter vervanging van een zwangerschapverlof in de periode februari – juli 2022 

Deze vacature heeft perspectief op het voortzetten van het dienstverband na deze periode. 
 

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. Het uitvoeren van onze eigen ontwikkelde oudermodule behoort tevens tot het takenpakket.  

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.  

De Hoofdtrainer is een jonge, snelgroeiende organisatie waar altijd actie is. Je moet ervan houden om in een 

veranderende organisatie te werken, waarbij jouw mening, visie en daadkracht van belang zijn. De functie 

brengt veel vrijheid met zich mee en we werken met elkaar vanuit vertrouwen. 

Herken je jezelf in het volgende profiel, toon dan jouw lef en neemt contact met ons op: 

 Je hebt een relevante afgerond hbo-studie, voorkeur uitstroom jeugdzorg. 
 Je bent SKJ geregistreerd, of voldoet aan de criteria om geregistreerd te worden. 
 Je bent een doortastend persoon die zich niet laat afschrikken door een beetje weerstand. 
 Je kan goed tegen veranderingen en hebt van nature een uitnodigende houding. 
 Je bent analytisch en in staat planmatig en doelgericht te werken. 
 Je bent een zelfstandige werker, maar ook in teamverband kan je goed samenwerken. 
 Je bent in staat om samen te werken met collega netwerkpartners, zoals gemeenten, onderwijs en 

gecertificeerde instellingen. 
 Je bent 32 uur per week beschikbaar. 
 Je bent bij voorkeur woonachtig rond de regio Den-Helder/Schagen en bereid tot reizen.  

Het werken in andere regio’s kan behoren tot je werkzaamheden. 
 Je bent in het bezit van een rijbewijs en vervoer. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Wat kan je als collega van De Hoofdtrainer verwachten: 

 Een zelfstandige functie, met eigen agendabeheer, voornamelijk werkzaam vanuit huis of op locatie. 
 Een multidisciplinair team met collega’s die allemaal gedreven zijn, durven gaan voor kwaliteit en 

resultaat. We hebben oog voor elkaar en hebben humor hoog in het vaandel staan! 
 Ruimte voor onderlinge intervisie en deskundigheidsbevordering. 
 Veel persoonlijke aandacht in feedback, maar ook in teamsfeer en persoonlijke attenties. 
 Salariering en arbeidsvoorwaarden op basis van de cao jeugdzorg, geplaatst in schaal 9. 
 En natuurlijk de leukste klanten! 

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

wieteke@dehoofdtrainer.nl  

Wil je eerst even telefonisch sparren, neem dan contact op met Wieteke van Espen via 06- 11 61 65 10 of  

Jeroen Hoekstra via 06- 54 20 73 95 
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