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Vacature teamleider De Thuisbasis Sociaal Werk (32-36 uur per week) 

 

 

De Thuisbasis is per 1 september 2018 op zoek naar een ondernemende teamleider voor het 

Jeugdteam in de gemeente Montfoort en het Team Ambulant in opbouw. 

 

De Thuisbasis 

De Thuisbasis (www.dethuisbasis.nl) is in 2014 opgericht als zusterorganisatie 

van VanMontfoort (www.vanmontfoort.nl) met de ambitie om bij te dragen aan de 

transformatie in het sociaal domein door het uitvoeren van jeugdhulp en andere vormen van 

uitvoerend sociaal werk.  

 

Jeugdteam Montfoort 

Sinds 1 januari 2015 voert De Thuisbasis het Jeugdteam uit in opdracht van de gemeente Montfoort. 

Het Jeugdteam heeft een centrale plaats in de jeugdhulp in de gemeente Montfoort. 

Jeugdigen en ouders kunnen er terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. De 

medewerkers van het Jeugdteam geven advies en begeleiding. Het Jeugdteam adviseert de 

gemeente over de inzet van specialistische zorg en persoonsgebonden budget. Er is een 

goede samenwerking met de diverse instanties in het sociaal domein. De gemeente 

Montfoort is een gemeente in de regio Utrecht-West met ongeveer 13.600 inwoners. 

Het Jeugdteam bestaat uit 4 deskundige jeugdprofessionals. 

 

Team ambulant 

In 2018 is De Thuisbasis gestart met ambulante hulp. We bieden programma’s gericht op het 

voorkómen van uithuisplaatsing en op herstel van het gewone leven voor gezinnen. Daarnaast 

bieden we hulp bij diverse ernstige problemen, waaronder complexe scheidingen. Door de 

samenwerking met VanMontfoort hebben de ambulant hulpverleners de beschikking over beproefde 

methoden zoals Families First, Verder Thuis, Nieuwe Perspectieven. 

 

Op dit moment bestaat het team uit enkele medewerkers en wordt er geworven voor nog enkele 

collega’s. We werken in de jeugdhulpregio’s Utrecht-West en Noord-Veluwe en streven naar 

uitbreiding naar enkele andere regio’s. 

 

Taken van de teamleider 

• Leiding geven aan het Jeugdteam Montfoort. Taakverdeling in overleg met de teamleden. 

• Onderhouden contact met de gemeente Montfoort, zowel met de wethouder en 

beleidsmedewerker als de back office. 

• Vertegenwoordigen Jeugdteam in de regio Utrecht-West. 

• Contacten over samenwerkingsafspraken met ketenpartners. 

• Opbouwen team ambulant door werving van nieuwe medewerkers en zorgen voor instroom van 

cliënten. 

• Contacten met gemeenten en regio’s over de ambities ten aanzien van jeugdhulp en van de 

bijdrage die De Thuisbasis kan leveren bij de transformatie. 

• Zorgen voor de contracten met de gemeenten en regio’s. 
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Kandidaten: 

• Hebben tenminste een relevante HBO-opleiding. 

• Hebben aantoonbare ervaring als leidinggevende in de (jeugd)zorg. 

• Zijn sterk gemotiveerd om bij te dragen aan kwalitatief goede jeugdhulp en aan het realiseren 

van de doelen van de transformatie. 

• Combineren de inhoudelijke passie met een zakelijke werkwijze. 

• Zijn flexibel en zijn bereid om in de avonden te werken. 

 

Wij bieden: 

• Een positieve werkomgeving en enthousiaste, gemotiveerde collega’s 

• Een lerende praktijk waar reflectie op het eigen handelen en deskundigheidsbevordering 

ingebed zijn in het werk. 

• Een nauwe verbinding met expertisebureau VanMontfoort. 

• Een aanstelling voor bepaalde tijd. 

• CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening schaal 10. 

 

Voor meer informatie over de functie, kunt u contact opnemen met Adri van Montfoort, 

Directeur van De Thuisbasis. Telefoon: 06 – 150 414 88. 

 

Reacties kunt u richten aan Adri van Montfoort op avm@dethuisbasis.nl  
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