
 
 

 
Je wordt blij van het beter maken van kinderen. Sterker nog je heb er je beroep van 

gemaakt. Jij weet als geen ander de kern van het probleem te doorgronden en hebt 

daarbij oog voor detail. Maar bovenal ben je er aan toe om dit te laten zien bij een 

organisatie die daar net zo over denkt. 

  

Dat kan! Wij, Max Ernst GGZ en Jan Arends behandelen, begeleiden en coachen kinderen 

en jeugdigen die (psychische) klachten ervaren in het dagelijk s leven die zij niet meer 

alleen (of met hun opvoeders) kunnen oplossen. Wat wij doen, doen we met focus. En dat 

heeft resultaat. Al jaren realiseren we de hoogste resultaten in behandeling en begeleiding 

en horen daarmee tot de top van Nederland. We stimuleren jou om het beste in jezelf naar 

boven te halen en meer! Wij willen onze kinderen en jeugdigen namelijk de beste 

behandeling en begeleiding bieden door de meest bevlogen professional. Alleen dan 

bereiken we samen het beste resultaat.   

 

Voor onze vestiging in Venlo zoeken wij een: 

 

Casemanager Kind & Jeugd 

Min. 24 uur  

 

Wat ga je doen 

Je neemt bij al onze jeugdige cliënten via een gestructureerd interview de 

Zelfredzaamheidsmatrix Jeugd (ZRJ) af. Op basis van de uitslag doe je een voorstel voor 

behandeling of begeleiding. Van daaruit wordt de jeugdige overgedragen aan de 

behandelaar of begeleider waarbij jij gedurende het gehele traject op de achtergrond 

betrokken en beschikbaar blijft. Aan het einde van het traject neem je opnieuw de ZRJ af 

om te achterhalen wat het resultaat is van de interventie, of er een risico is op terugval of 

dat er elders nog zorg nodig is.   

 

Je werkt uiteraard niet alleen. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team waar 

behandelaars en begeleiders klaar staan om de trajecten uit te voeren. Via periodiek 

overleg houd je een vinger aan de pols. Naast het inhoudelijke contact houd je contact 

met jouw contactpersonen bij met name de gemeente Venlo.  

 

Wat wij vragen 

 Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding, bijvoorbeeld SPH, MWD, Pedagogiek of 

Toegepaste Psychologie; 

 Je hebt ervaring met het begeleiden van ouders en kinderen (gehele systeem) in een 

ambulant kader waar je eveneens met behandelaren hebt samengewerkt;  

 Je hebt kennis van de sociale kaart; 

 Als casemanager heb je ervaring om afwijkingen van ingezette trajecten te detecteren 

en op te lossen, je hebt hierbij een korte lijn met alle relevante betrokken hulpverleners; 

 Je bent in staat om jeugdigen en ouders te motiveren en te activeren; 

 Je bent enthousiast en je wilt graag leren; 

 Je kunt uitstekend zelfstandig werken maar je vindt de omgang met collega’s erg 

waardevol; 

 Je deelt onze passie om de dingen die je doet met focus te doen;  

 Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn vanzelfsprekend.  

 



 
 

 

Wat wij bieden 

 Een marktconform salaris;  

 Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling;  

 25 vakantiedagen; (o.b.v. 40 uur) 

 8% vakantiegeld; 

 Volop ruimte voor eigen inbreng en creativiteit;  

 Mogelijkheden tot het volgen van opleiding en trainingen; 

 Een informele werksfeer;  

 Gratis sportabonnement;  

 Een uitstekend pensioen bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn;  

 Collectieve zorgverzekering;  

 Reiskostenvergoeding. 

  

Reageren? 

Herken jij in bovenstaande vacature? Dan willen je graag leren kennen. We ontvangen 

graag jouw CV en motivatie via solliciteren@janarends.nl. Neem voor meer informatie 

contact op met William Bot via 088-2701220. Meer over Max Ernst GGZ of Jan Arends vind 

je op www.max-ernst.nl / www.janarends.nl 
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