
 
 
 

Buurtgerichte Specialistische Professional met 

specialisme Pleegzorg / Pleegzorgbegeleider 
Je richt je op doen wat nodig is voor kinderen, jongeren en gezinnen. Door maatwerk te bieden in aanvulling 

op en in samenwerking met de inzet van het eigen netwerk. Zo nabij mogelijk; zorg beschikbaar in de eigen 

buurt, maatwerk in aansluiting bij gezin/kind/jongere en de omgeving daar omheen. Hoe dat er uit ziet in de 

praktijk? Daar vertellen we je graag meer over! 

KOOS Utrecht 

KOOS Utrecht is een initiatief van Altrecht, De Opvoedpoli, De Rading, Reinaerde en Youké. Wij zijn de 

netwerkorganisatie die sinds 2020 verantwoordelijk is voor alle specialistische jeugdhulp in het westelijk deel van 

Utrecht. 

Bij KOOS werken we multidisciplinair samen vanuit een brede blik op alle leefgebieden van het kind en gezin. Dit 

is de basis van alles wat we doen. Van de manier waarop we samen kijken naar een vraag tot de manier waarop 

we de hulp organiseren: in het netwerk met een gezamenlijke, lokale aanpak en samen met onze partners. Alleen 

op deze manier kunnen we de passende zorg en ondersteuning bieden. 

Op www.koosutrecht.nl lees je meer over onze missie, visie, ambities en waarden. 

Wat ga je doen? 

Je biedt systeemgerichte, laagdrempelige, specialistische hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen in jouw wijk. 

Dit doe je vanuit samenwerking, zowel binnen als buiten KOOS. Je bent er samen met je team en partners in de 

buurt verantwoordelijk voor om de hulp rond kinderen, jongeren en gezinnen zo goed en eenvoudig mogelijk te 

organiseren. Bij pleegzorg vraagstukken zoek je naar kansen in het (eigen) netwerk om een kind in een 

gezinssituatie of zo gezinsgericht mogelijk te laten opgroeien. 

Specialisme Pleegzorg 

Je werkt in aanvulling op het lokale Buurtteam en gaat aan de slag met vraagstukken rondom pleegzorg. We zoeken 

een nieuwe collega met pleegzorg als specialisme ter uitbreiding van de huidige pleegzorgexpertise in onze teams. 

Je bent een buurtgerichte specialistische professional die alles weet van het begeleiden van het ‘even niet (volledig) 

thuis’ kunnen wonen. Dit kan in het netwerk zijn, een pleeggezin, maar ook bij bijvoorbeeld een gezinshuis. Je bent 

een verbinder tussen alle verschillende partijen. Hierbij heb je oog voor de belangen van het kind, ouder en het 

pleeggezin. De begeleiding van pleegouders vlieg je vraaggericht gaan, je bent een netwerker en brengt 

pleegouders ook onderling met elkaar in verbinding om vragen gezamenlijk te beantwoorden en pleeggezinnen ook 

ondersteuning bij elkaar te laten vinden. 

Je maakt onderdeel uit van een BASEcamp zodat daar de kennis van pleegzorg sterker vertegenwoordigd wordt.  

Daarnaast maak je samen met collega’s (als afvaardiging) uit alle BASEcamps onderdeel uit van de vakgroep 

‘Pleegzorg’.   

Samen met andere collega's vanuit KOOS werk je aan de opgave 'Wel Thuis'.  Wel Thuis staat voor opgroeien in 

je eigen gezin waar dit kan. Of in een andere gezinsvorm als dit echt nodig is en in de buurt van hun eigen 

vertrouwde omgeving. 

 

Praktijkvoorbeelden 

Vormen van een netwerk voor pleegouders en hun kinderen; door een live ontmoeting te faciliteren met ruimte 

om te praten over: hoe gaat het met jou als pleegouder? Omdat we geloven in ontmoeting tussen pleegouders en 

hun gezinnen. Pleegzorg is een reis, soms sta je aan het begin of er middenin. Laten we samen reizen om het 

leven wat lichter te maken! 

http://www.koosutrecht.nl/


 
 
 
Voor een meisje van 3, die vanwege lichamelijke beperkingen veel zorg nodig heeft en in een instelling woont, 

wordt een Utregs plekkie gezocht, zodat ze zich kan hechten aan een vaste opvoeder en in een gezinssituatie 

kan opgroeien. 

 

Een jongen van 13 jaar die vanwege veel ruzies en problemen binnen het gezin, tijdelijk even niet thuis kan 

wonen. We zoeken een plek, liefst in zijn eigen buurt, zodat hij kan blijven sporten en naar zijn eigen school kan 

gaan. 

Wat neem je mee? 

Je beschikt over een passende HBO- of WO-opleiding, geldige SKJ of BIG registratie en relevante werkervaring. 

Of je hebt interesse om je als ervaren Jeugdhulp Professional verder te specialiseren in Pleegzorg vraagstukken. 

Je vindt het leuk om systemisch te werken met oog voor de verschillende belangen en behoeften van kind, 

biologische ouders en pleegouders. 

Je bent minimaal 28 uur per week beschikbaar.  

 

Wat krijg je van ons? 

 Een uitdagende functie binnen een organisatie met korte lijnen, waar jouw inbreng en expertise op 

waarde worden geschat 

 De mogelijkheid om samen met andere ambitieuze en enthousiaste collega’s KOOS verder te 

ontwikkelen en bij te dragen aan het innoveren van het zorglandschap 

 De ruimte om anders te werken en invulling te geven aan doen wat nodig is – zie de praktijkvoorbeelden 

 Je gaat bij KOOS als specialistische professional aan de slag vanuit een arbeidsovereenkomst 

(minimaal 28 uur per week) bij één van de initiatiefnemers (De Rading). 

 

Interesse? 

Heb je interesse in de functie van Buurtgerichte Specialistische Professional met specialisme pleegzorg, sluit jouw 
kennis en ervaring aan op één van bovenstaande vacatures en heb je wellicht nog een aantal vragen over deze 
rol? Neem dan gerust contact op met Carien de Graaf (06-22122167). 
Over de procedure of werken bij KOOS kun je contact opnemen met Marije IJsseldijk-Ludikhuize (06-82819435). 
 
Ben je enthousiast? Reageer dan door jouw gegevens te sturen naar vacature@koosutrecht.nl.  

mailto:vacature@koosutrecht.nl

