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Leidinggevende Centrum Jeugd en Gezin (Parttime dienstverband) 

Met het accent op leidinggeven aan professionals op Hbo-niveau.  

En met intrinsieke affiniteit en belangstelling voor de doelgroep en de dynamische omgeving 

van de Jeugdhulp in Midden Limburg. 

De verbindende schakel tussen management en professionals; die met enthousiasme en 

duidelijkheid medewerkers ondersteunt, coacht en stimuleert. 

 

Voor deze positie zoeken wij een evenwichtige leidinggevende die vanuit overzicht de grote lijnen en 

kwaliteit bewaakt en die daarbij tegelijkertijd medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid geeft. Die kan 

schakelen tussen tactisch en operationeel niveau en die, in nauwe samenwerking met de twee collega 

leidinggevenden, de verbinding legt tussen praktijk en beleid en vice versa. Die stevig in zijn/haar schoenen 

staat en aandacht heeft voor de complexiteit en steun geeft in de dynamiek binnen de Jeugdhulp waar de 

medewerkers dagelijks mee te maken hebben. Een leidinggevende die in staat is samenwerking te 

stimuleren, binnen de teams, alsook tussen de medewerkers en de gemeenten waarin zij werkzaam zijn. 

 

De organisatie  

De organisatie wordt gevormd door de Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg(CJG-ML) 

Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML), die nauw met elkaar samenwerken. 

Beide stichtingen zijn actief in zeven gemeenten in Midden–Limburg en samen bieden zij de 

basisvoorziening in het sociaal domein voor inwoners (0 tot 110 jaar) in deze regio. Bij CJG-ML zijn ca. 125 

medewerkers werkzaam en AMW-ML zijn 50 medewerkers, waarvan de meesten hbo-geschoolde 

professionals zijn. Eindverantwoordelijk voor de organisatie is de directeur-bestuurder die samen met vier 

Hoofden het Management Team vormt.  

 

Centrum Jeugd en Gezin 

Het Centrum Jeugd en Gezin is in 2015, als onderdeel van de landelijke transitie in de Jeugdzorg, als 

basisvoorziening voor de jeugd opgericht door de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-

Limburg. Vanwege de stevige positie van AWM ML in het sociale domein én in de regio is juist aan hen 

gevraagd het Centrum Jeugd en Gezin als basishulpverleningsorganisatie in Midden-Limburg vorm te 

geven.  

 

CJG-ML begeleidt jeugdigen en gezinnen bij opvoed- en opgroeivraagstukken in de regio Midden-Limburg.  

Vanuit de zeven gemeenten (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en 

Weert) geven acht teams van Jeugd- en Gezinswerkers lokaal uitvoering aan ambulante 

begeleidingstrajecten binnen de Jeugdhulp. Daar waar nodig zorgen zij voor een verwijzing naar 

gespecialiseerde (jeugd)hulpverlening. Kwaliteit van hulpverlening, cliëntgerichtheid en een goede in- en 

externe samenwerking staan daarbij voorop. Het CJG wordt aangestuurd door het hoofd CJG die integraal 

verantwoordelijk is en leidinggeeft aan in totaal drie leidinggevenden. Een van de drie leidinggevende 

functies is nu vacant. 
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De Leidinggevende CJG geeft operationeel leiding aan drie teams (totaal 40 medewerkers) die lokaal 

werken in Midden Limburg. De inhoudelijke coaching en aansturing op casuïstiek niveau is in handen bij de 

vijf begeleiders primair proces en twee gedragswetenschappers die, ieder vanuit hun expertisegebeid, 

teamoverstijgend werken. De Leidinggevende CJG werkt nauw samen met twee collega leidinggevenden 

en de twee ondersteunde fucnties. De Leidinggevende CJG rapporteert aan het Hoofd CJG die tevens lid 

van het MT is.  

 

Huidige situatie en opdracht 

Van de nieuwe leidinggevende wordt verwacht dat hij/zij mede verantwoordelijkheid neemt voor de 

kwaliteit van de dienstverleninng en belangrijke ontwikkelingen binnen de Jeugdhulp signaleert en met 

nieuwe ideëen voor verbetering van processen of kwaliteit komt. Hierbij is het belangrijk om door te 

ontwikkelen op de reeds bestaande basis van de organisatie. Hij/zij is mede verantwoordelijk voor de 

coördinatie van de interne bedrijfsvoering en voor het behalen van de (financiële) doelstellingen van de 

organisatie-eenheid.  

 

Affiniteit met de Jeugdhulp is essentieel, kennis van de inhoud daarentegen is niet strict noodzakelijk. Veel 

belangrijker is oog en oor voor de complexiteit en context waar de medewerkers dagelijks mee te maken 

hebben.  De leidinggevene ondersteunt en coacht, vanuit betrokkenheid, rust én overzicht bij het maken 

van keuzes, aanbrengen van focus en door het creëeren van de juiste randvoorwaarden.  

 

De verantwoordelijkheid voor de teams in de gemeenten van de regio Midden-limburg betekent werken in 

een complexe, context, o.a. door de casuïstiek van multiprobleem gezinnen, echtscheidingssituaties en 

soms ook veiligheidsvraagstukken. Dat maakt dat geen dag hetzelfde is en vraagt van medewerkers, naast 

deskundigheid, ook emotionele veerkracht. De leidinggevende heeft hier aandacht en begrip voor en zorgt 

voor steun en passende facilitering indien nodig.  

 

Daarnaast is de krapte op de arbeidsmarkt een belangrijk thema. In de jeugdsector en ook bij CJG-ML is 

het verloop relatief hoog en worden vacatures steeds moeilijker ingevuld. Van de leidinggevende wordt een 

actieve een bijdrage verwacht enerzijds door medewerkers te boeien en binden en hun persoonlijke 

ontwikkeling te stimuleren en anderzijds door te komen met creatieve oplossingen in de benadering van 

de arbeidsmarkt. 

 

De leidinggevende heeft daarnaast een belangrijke rol bij de behandeling van klachten van cliënten. Dit 

vraagt naast inlevingsvermogen in mensen ook gevoel voor zakelijk inzicht. De complexiteit van de 

casuïstiek vertaalt zich direct door naar de complexiteit van de klachten in het verantwoordelijkheids gebied 

en de daarbij behordende uitdagingen. 

 

Kortom een uitdagende (parttime) leidinggevende functie in een organisatie met enthousiaste en 

professionals die werken in de afwisselende en boeiende omgeving van de Jeugdhulp. Een verbindende 

schakel tussen de medewerkers en het management, tussen beleid en uitvoering zowel binnen de 

organisatie als binnen de gemeenten. 
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Profiel 

Een gedreven leidinggevende die de verbinding kan maken tussen het Management en de collega’s in het 

primair proces (operationeel-tactisch). En tevens een coachend leidinggevende die ruimte biedt voor 

persoonlijke groei en ontwikkeling. Samen met de begeleiders primair proces faciliteer en coach je 

medewerkers waar nodig. Je hebt gevoel voor de inhoudelijke thema’s, herkent de dilemma’s en erkent en 

ondersteunt de meerwaarde ervan.   

 

Empathisch, verbindend en met een open stijl van communiceren. Benaderbaar, betrokken en met oprechte 

interesse in en aandacht voor het individu. Die anderen weet te inspireren, gevoel heeft voor talent en oog 

voor tempo en draagvlak. Die daarnaast voldoende stevigheid én veerkracht heeft om ook bij tegenslagen 

en of kritieke situaties het team vooruit te helpen. Een flinke dosis humor en relativerend vermogen helpen 

daarbij. 

 

Hij/zij heeft daarnaast het vermogen om snel te schakelen op verschillende niveaus, is organisatie sensitief, 

behoudt overzicht en stelt prioriteiten. Met een positieve en flexibele instelling is hij/zij in staat om op een 

zelfstandige, professionele en integere wijze invulling te geven aan deze afwisselende en uitdagende 

functie. 

 

Functie-eisen 

• hbo werk- en denkniveau; aangevuld met een managementvaardigheden; 

• aantoonbare ervaring met leidinggeven, coördineren en/of coachen medewerkers; 

• hart voor het sociaal domein en affiniteit met jeugdhulpverlening; 

• kennis van de eerstelijns hulpverlening, bijvoorbeeld in welzijn, sociale problematiek, gehandicapten 

zorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning is een pre.  

• kennis van wet- en regelgeving van het jeugdzorgstelsel is een pre;  

• gevoel voor verhoudingen en/of samenwerking met gemeenten; 

• in bezit van Rijbewijs B en eigen auto; 

 

Het aanbod  

De honorering is vastgesteld in schaal 10 (CAO Sociaal Werk). Het betreft een parttime (24 uur)  

dienstverband voor de duur van een jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij gebleken geschiktheid. 

Voor het tijdpad wordt ervan uitgegaan de leidinggevende te benoemen per 1 mei 2022. 

 

Naast het aanbieden van permanente scholing bouwt iedere medewerker een maandelijks bedrag op voor 

een individueel Loopbaanbudget. Daarnaast is het mogelijk om de arbeidsvoorwaarden zelf samen te stellen 

door middel van het Individueel Keuze Budget; deze bestaat o.a. uit 8% vakantietoeslag, 8,3% 

eindejaarsuitkering, € 10 bruto aan een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering en 0,1% extra.  
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Solliciteren en procedure  

Voor meer (inhoudelijke) informatie kun je contact opnemen met Mirjam Jager van Crown Gillmore, 

telefoonnummer 033 – 28 58 700. Indien je na het lezen van de informatie geïnteresseerd bent en meent 

te voldoen aan de gestelde eisen en verwachtingen, kun je je belangstelling kenbaar maken door je CV en 

motivatie via onze website te uploaden www.crowngillmore.nlJe reactie ontvangen wij graag vóór 7 

februari 2021.  

  

http://www.crowngillmore.nl./
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Bijlage: 

Planning procedure en activiteiten leidinggevende CJG 
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Mediawerving (optie) 2 weken reactietermijn 

• Website Centrum voor Jeugd en Gezin Midden 

Limburg  

• Website Crown Gillmore 

Optie: 

• LinkedIn / Skipr 

• Landelijke media / regionale media  

• (Afdeling communicatie) Centrum voor Jeugd en 

Gezin Midden Limburg 

• Crown Gillmore 

22.01.2021 -

07.02.2021 

Benaderen potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten 

• Crown Gillmore  
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Inventariseren reacties mediawerving (optie) 

 

• Crown Gillmore  

Gesprekken potentieel geschikte en 

geïnteresseerde kandidaten te Woudenberg 

 

• Crown Gillmore 

• Kandidaten 

08.02.2022 

10.02.2022 

14.02.2022 
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CV Presentatie :  

• Ca. 6 kandidaten (longlist) 

• Keuzebepaling max. 4 kandidaten voor 

kennismakingsgesprekken (shortlist) 

 

 

• Selectiecommissie    

• Crown Gillmore 

 

21.02.2022 

14.30 – 15.30 

 

Ronde 1:  

• Selectiegesprekken max. 4 potentieel 

geschikte kandidaten. (shortlist) 

(Carrousel) 

• Evaluatie en keuzebepaling benoembare 

kandidaat vervolgprocedure 

• Evaluatie en keuzebepaling benoembare max 

2 benoembare kandidaten vervolgprocedure 

(optie) 

 

• Kandidaten 

• Selectiecommissie I + II 

• Crown Gillmore  

23.02.2022 

12.00 – 16.30 

Ronde 2 (optie):  

• verdiepingsgesprek met max. 2 benoembare 

kandidaten 

• Kandidaat / Kandidaten 

• Selectiecommissie I + II 

• Crown Gillmore (optie) 

24.02.2022 

14.00 – 16.00 

• Keuze selectiecommissie voor 1 kandidaat • Selectiecommissie  

A
F
R
O

N
D

E
N

 

Arbeidsvoorwaardengesprek • HR adviseur 

• Kandidaat 

25.02.2022 of 

28.02.2022 

Benoeming  • Nader te bepalen  

Communicatie benoemde kandidaat • Nader te bepalen  

Aanstelling  • Bestuurder Per 1.05.2022 

 


