
 JOUW CARRIÈRE, ONZE AANPAK
De sociale zekerheid in Nederland is voortdurend in beweging. Decentralisaties en wetswijzigingen leiden tot een steeds 
veranderende aanpak. Het uitgangspunt van de Jeugdwet is het versterken van de eigen kracht van jeugdige en gezin. 
Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingegaan. Vanaf dan zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hulp en ondersteuning 
van jeugdigen. Daar hoort ook de ondersteuning bij van ouders bij het opvoeden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor 
het tijdig inzetten van de juiste hulp. Veel gemeenten werken vanuit zogenaamde (wijk)teams.

De Jeugdconsulent van YER
Alle trainees die bij YER starten met een traineeship zijn vooraf 
uitgebreid door onze gespecialiseerde consultants gescreend 
en hebben een gedegen vooropleiding zoals orthopedagogiek 
of sociaal pedagogische hulpverlening. In een fulltime training 
van vier weken word jij klaargestoomd voor de praktijk. Dit 
betekent dat jij in staat bent om huisbezoeken af te leggen en 
keukentafelgesprekken met jeugdigen en ouders die hulp of 
ondersteuning vragen te voeren. Op grond van deze gesprekken 
ben jij in staat een ondersteuningsplan op te stellen en/of rappor
tages en beschikkingen te maken. Naast de specialisatie op  
het gebied van de jeugdhulpverlening beschik jij over een zeer 
behoorlijke basiskennis van de Wet maatschappelijke onder
steuning en de Participatiewet. Dit betekent dat jij de problematiek 
vanuit verschillende levensdomeinen in kaart kan brengen en 
zo fungeert als regisseur in één gezin: één plan en één regisseur. 
Gesteld kan worden dat jij een Tshaped profes sional wordt; 
een combinatie van een generalist en een specialist, namelijk 
een professional die een eigen specialisme heeft, maar naar 
buiten toe als generalist optreedt en signaleert.

Het traineeship
Het theoretische gedeelte van het traineeship beslaat een periode 
van vier weken en kent de volgende onderdelen:

1. Het Nederlands rechtsstelsel, de gemeente en  
de Algemene wet bestuursrecht
In deze module worden de hoofdlijnen van het Nederlandse 
rechtsstelsel besproken. Hoe is de overheid in algemene 
zin georganiseerd en wat is de plaats van de gemeentelijke 
overheid. De focus ligt op de rol van de gemeentelijke afdeling 
Jeugdhulp/Welzijn en/of (sociaal) wijkteam, de beleids vrij
heid en het takenpakket van de Jeugdconsulent. Tot slot 
wordt ingegaan op de Algemene wet bestuursrecht die 
de basis vormt voor al het bestuurlijk handelen.

2. De Jeugdwet
Deze module behandelt het wettelijk kader van de Jeugdwet 
en het gemeentelijk beleid.

Gemeentelijk Jeugdhulpbeleid
De Jeugdwet geeft gemeenten veel beleidsvrijheid. Daar
door zijn er tussen gemeenten verschillen in de aanpak en 
organisatie van jeugdhulp.

Jeugd- en opvoedproblematiek
De Consulent Jeugd komt met specifieke jeugd- en opvoed-
problemen in aanraking. Om welke problemen kan dat gaan? 
En wat kan de Consulent Jeugd dan doen? 

3. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
In deze module wordt uitgebreid aandacht besteed aan 
het wettelijk kader van de Wmo en het gemeentelijk beleid.

4. Afbakening Wlz, Zvw, Wmo en JW 
De Algemene wet bijzondere ziektekosten die in onder delen 
opgegaan is in onder andere de Wet langdurige zorg, de 
Zorgverzekeringswet, Wet maatschappelijke onder steuning 
en de Jeugdwet. Al deze veranderingen hebben tot doel om 
de zorg in Nederland duurzaam te verbeteren en betaalbaar 
te houden. Hierdoor krijgen kwetsbare mensen in de toe
komst ook de passende zorg die zij nodig hebben, aldus de 
regering. Deze module geeft inzicht in de afbakening tussen 
de WlzWmoZvwJW.

5. Participatiewet 
De Participatiewet in de samenleving is een belangrijk 
onder deel van het welzijn van het gezin. De Participatiewet 
geeft mogelijkheden en ondersteuning op verschillende 
terreinen. In deze module wordt aandacht besteed aan  
de Participatiewet in relatie tot de jeugdhulpverlening.

6. Communicatievaardigheden 
De Jeugdconsulent voert veel gesprekken met jeugdigen 
en ouders. Belangrijk is de eigen kracht van jeugdige en 
ouders: wat kan het gezin of de jeugdige zelf doen om het 
probleem te verminderen of wellicht op te lossen?

7. Zelfstudie en eindtoets
Naast de opleidingsdagen verricht je zelfstudie en maak je 
huiswerkopdrachten die door de docent worden besproken. 
Daarbij word je zoveel mogelijk individueel begeleid. Het 
theoretische gedeelte wordt afgesloten met een eindtoets.

8. Stage
Na een succesvolle afronding van het theoretische gedeelte 
ga je de praktijk in. YER biedt jou een gevari eerde stageplek 
aan bij een gemeente. Gedurende de stageperiode kan je 
rekenen op begeleiding en ondersteuning.

Docenten 
Voor de vakinhoudelijke onderdelen van de opleiding maakt 
YER enkel gebruik van vakdocenten. Zij zijn werkzaam in de 
praktijk en hebben door hun jarenlange ervaring als docent 
uitstekend inzicht in de wijze waarop kennis aan de doelgroep 
overgedragen dient te worden. Voor de vaardigheidstrainingen 
maakt YER gebruik van gekwalificeerde trainers.

Begeleiding 
YER vindt het belangrijk om te investeren in jouw kennis en 
vaardig heden. Dit betekent dat jij gedurende het praktijk ge
deelte onder andere kan rekenen op ondersteuning vanuit het 
Kenniscentrum, daarnaast vindt er een terugkomdag plaats. 
Tijdens deze dag wordt een thema verder uitgediept. Verder 
vindt tweejaarlijks een actualiteitencollege plaats. 

Meer informatie 
Neem voor meer informatie contact op met de betreffende 
Consultant.

Uitdagende vacatures
Intensieve persoonlijke begeleiding
Professionele carrièrecoaching
Volop ruimte voor ontwikkeling
Inspirerende netwerkbijeenkomsten
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