Jan Arends
Jan Arends is een platte organisatie, bestaande uit zelforganiserende teams verspreid
over 10 regio’s. Bij Jan Arends geven we de cliënt begeleiding, training en opvang bij het
dagelijks leven. Wij werken samen met de cliënt a.d.h.v. heldere doelen, acties & afspraken
met de focus op resultaat. Het gaat niet om het overnemen van verantwoordelijkheden,
maar om het vergroten van de zelfredzaamheid, het verbeteren van de veiligheid voor
iedereen in het gezin en het stimuleren van duurzaam leren. Onze medewerkers worden
gekenmerkt door hun pragmatische instelling. We zijn doeners, staan met onze voeten
in de klei en hebben een passie voor hulpverlening. Binnen onze organisatie zijn er korte
lijnen en dat maakt dat we flexibel om kunnen gaan met de veranderingen om ons heen.

Onze aanpak in de jeugdhulpverlening
Jan Arends begeleidt en behandelt kinderen en jongeren tot en met 18 jaar oud met een uitloop naar 23 jaar. Verspreid over Nederland
bieden wij hulpverlening aan jeugdigen met én zonder verstandelijke beperking met diverse problemen, die de vaardigheden missen om de
dingen te doen die bij hun leeftijd passen en over wie de ouders de controle kwijt zijn. Problemen die we ook veel tegenkomen zijn verslaving,
schooluitval, overlast en multiproblematiek binnen het gezin. Wij richten ons in onze aanpak primair op de sterke kanten van gezinsleden
of het gezin, omdat het werken met de wel aanwezige hulpbronnen tot betere resultaten leidt, dan alleen werken met de geconstateerde
tekorten en problemen.
We werken met de jeugdige aan taken op verschillende leefgebieden, die belangrijk zijn voor zijn of haar ontwikkeling en die aansluiten bij
zijn of haar leeftijd. De ouders van de jeugdige worden nadrukkelijk en direct betrokken bij onze aanpak. De zelf- en samenredzaamheid
pakken we o.a. aan met behulp van onze oplossingsgerichte methodiek. Dit doen we op een manier die aansluit bij de belevingswereld van
jongeren. Zo hebben we My level up (www.mylevelup.nl) ontwikkeld en geïmplementeerd; een interventie voor kinderen en jongeren om via
“gamification” te werken aan hun eigen zelfredzaamheid. Daarnaast vormen school, vrije tijd en/of werk een belangrijke doelstelling in onze
aanpak. Daarom zetten we ook andere erkende interventies in om deze doelstelling te ondersteunen. Zo heeft de jeugdige de kans om zich
te ontwikkelen en zijn eigen plek te vinden in de maatschappij.

De cliënt centraal
Bij Jan Arends staat de cliënt centraal. De jeugdhulpverlener en de gedragswetenschapper werken op maat van de jeugdige. Onze overtuiging
is dat individuen de capaciteit hebben om zelf oplossingen voor hun problemen te bedenken, waarbij onze belangrijkste taak is te helpen om
dit intrinsieke potentieel te ontdekken en te leren inzetten. Waar het primair de hulp betreft aan minderjarigen staan de leeftijd-adequate taken
centraal. We onderzoeken samen met de minderjarige hoe deze taken het beste uit te voeren zijn en met ondersteuning van welke personen.
Kenmerkend voor onze aanpak is het feit dat wij vanuit de hulpvraag altijd op zoek zullen gaan naar de context die maakt dat de hulpvraag
is ontstaan of in stand wordt gehouden. Soms ligt deze voor de hand, in een aantal gevallen is hier meer voor nodig. We werken hierbij
vanuit de principes/uitgangspunten van positieve gezondheid. Hierbij streven we niet naar het (volledig) vrij zijn van gezondheidsklachten,
maar vooral naar het vermogen om met problemen in het leven om te gaan. We gebruiken hierbij zowel de kindtool als ook de jongerentool.
Deze benaderingswijze richt zich, naast het behandelen van de symptomen, op het versterken van de persoonlijke weerbaarheid en
maatschappelijke participatie. Dit krijgt vorm in een op maat gesneden, geïndividualiseerd herstel, in de eigen (sociale) omgeving van de cliënt.

wonen gezondheid werken omgang gedrag financiën

Goeree-Overflakkee
Per 1 juli 2021 zal Jan Arends de jeugdhulpverlening op het eiland Goeree-Overflakkee verzorgen. Op dit moment bieden wij met ons team
Volwassenen al hulpverlening aan de middel tot zware doelgroep, gevestigd in Middelharnis. We zullen op het eiland een nieuw team Jeugd
samenstellen, gefocust op diagnostiek en lichte behandeling, opvoedondersteuning en intensief ambulante hulpverlening (drang met en zonder
Verzoek tot Onderzoek). Het gaat hierbij om jeugdigen met kindeigenproblematiek (bijv. autisme, gedragsproblemen), dan wel gerelateerd
aan een problematische gezinssituatie. Problemen die we daarin vaak tegenkomen zijn huiselijk geweld, psychiatrie, verslaving, armoede en
scheidingsproblematiek. Het team Jeugd bestaat uit ambulant begeleiders, behandelaren, een teammanager en een gedragswetenschapper.
We zullen in drie gebiedsteams en een team complexe zaken aan de slag gaan, verdeeld over Goeree-Overflakkee. Op deze manier werken
we dicht bij de cliënten.
De begeleiding en behandeling worden uitgevoerd onder aansturing van de teammanager. De gedragswetenschapper voert inhoudelijk
de regie over de casussen. De eindverantwoordelijke voor het project is operationeel directeur van Jan Arends, Jochem van Doorn. De
ambulant begeleider houdt zich bezig met het coachen en bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënten. De behandelaar biedt, met
veel ruimte voor eigen inbreng en met uitgekiende zorgprogramma’s die ondersteunen, de cliënt de best denkbare behandeling. Ook bied
de behandelaar ouderbegeleiding. Via het digitale cliëntenportaal wordt de voortgang van de jeugdigen gemonitord. Naast het begeleiden en
behandelen van cliënten is er ruimte voor intervisie, casuïstiekbespreking door de teamcoach, cliëntoverleg en teamoverleg.
Landelijk is de afdeling Kwaliteit (de 4K’s: kennis, kunde, kwaliteit, kunst) verantwoordelijk voor de inhoud, methodiek en borging van de
kwaliteit. Het Bedrijfsbureau verzorgt de administratieve ondersteuning. Staffuncties zoals HR, ICT, Verkoop en Facilitair worden vanuit de
Holding ondersteund. We zijn HKZ gecertificeerd en hebben een klachtencommissie en cliëntenraad.
Jan Arends organiseert tweemaal per jaar een Jan Arends dag, waarop we met elkaar in gesprek gaan, kennis uitwisselen en workshops
volgen. Ook is er jaarlijks een Calder dag. Een dag vol sport en spel om onze collega’s die werkzaam zijn bij de andere bedrijven binnen de
holding te leren kennen en om samen te komen.

Werken bij Jan Arends
Je komt terecht in een team waar je samen de complexe hulpvragen bespreekt en van elkaar leert. Naast het begeleiden van cliënten is er
ruimte voor intervisie, casuïstiekbespreking en teamoverleg. Er is flexibiliteit in werkdagen en we bieden jou regie over je eigen agenda. In
ons beleid is duurzaamheid een kernbegrip, óók wat betreft onze medewerkers: duurzame inzet, duurzaam leren en duurzaam resultaat.
Jan Arends is als onderdeel van de Calder Holding een sterk en gezond bedrijf. Hierdoor investeren wij in nieuwe diensten, nieuwe
initiatieven, doorontwikkeling van de methodieken en continuïteit van de zorg. Daarom investeren wij ook in jouw professionele ontwikkeling.
Onze salariëring is op basis van de CAO Sociaal Werk. HBO-geschoolde ambulant begeleiders zitten in schaal 8, basis psychologen Kind
& Jeugd zitten in schaal 9. De periodieke indeling is gebaseerd op onder andere relevante werkervaring. In de cao (en aangevuld door Jan
Arends) zijn alle arbeidsvoorwaarden vastgelegd, zoals onder andere:
•
•
•
•

Vakantiedagen o.b.v. cao Sociaal Werk en 8% vakantiegeld;
13e maand;
Loopbaanbudget t.b.v. jouw professionele ontwikkeling;
Je krijgt een smartphone en een laptop;

•
•
•

Een uitstekend pensioen bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn;
Een aantrekkelijk fietsplan;
Reiskostenvergoeding.

Calder Holding
Jan Arends is één van de organisaties die vallen onder Calder
Holding. Calder Holding is een private onderneming, actief sinds
begin jaren 90, op 3 domeinen: onderwijs, zorg en werk. Het bedrijf
is eigendom van één eigenaar en wordt bestuurd door Aura Laumen
(algemeen directeur) en Marcel Lekkerkerker (financieel directeur). Bij
de bedrijven in Calder Holding staat de mens centraal. De visie is dat
mensen van betekenis willen zijn en dat participeren (meedoen) in de
maatschappij daarvoor het beste middel is.
In het domein Zorg opereert Calder Holding landelijk met twee
bedrijven. Max Ernst GGZ is een Basis GGZ en Specialistische
GGZ behandelaar voor jeugd en volwassenen. Jan Arends richt zich
onder andere op ambulante begeleiding van volwassenen (WMO)
en jeugd en voert de gedragsinterventies uit voor de Raad van de
Kinderbescherming.
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Directeur: Jochem van Doorn
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088 270 12 00
jochem.vandoorn@janarends.nl

