Vacature

Gedragswetenschapper
(20 uur per week)

De Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid zoekt voor Het Bonkelaarhuis in Sliedrecht een
Ervaren gedragswetenschapper (orthopedagoog/ psycholoog)
voor minimaal 20 uur per week
Een groter contract is bespreekbaar. In dat geval wordt de functie mogelijk gecombineerd
met inzet in een andere gemeente
De uitdaging
Wij zoeken een ervaren gedragswetenschapper die met passie en plezier aan de slag wil gaan voor
de Sliedrechtse gezinnen.
Als gedragswetenschapper sta je naast de (jeugd)professionals, wil je met hen meedenken over
(complexe) casuïstiek en geef je mede richting aan het hulpverleningsproces. Daarnaast vind je leuk
om zelf hulp te verlenen en (delen van) de begeleiding of behandeling op je te nemen.
We zoeken een gedragswetenschapper die deskundig is op het gebied van opvoeden, affiniteit heeft
met systemisch werken en met echtscheidingsproblematiek. We zoeken iemand die goed kan
aansluiten bij de diversiteit aan ouders, kinderen en jeugdigen in Sliedrecht. We zoeken een stevige
persoonlijkheid die in staat is zowel naast de (jeugd)professial te staan als ook vanuit eigen visie en
verantwoordelijkheid te onderzoeken en te adviseren.

De kern van je functie










Ondersteunen van, adviseren aan en samen optrekken met (jeugd)professionals in de gezinnen
waarin zij betrokken zijn;
In de zoektocht naar passende hulp kan het inzetten van screenende testdiagnostiek tot jouw taak
behoren;
Versterken van de (jeugd)professional, je bent ondersteunend aan het proces maar de
(jeugd)professional behoudt de regie;
Samenwerken met collega’s binnen één gezinssysteem, waarbij je (een deel van de) begeleiding
of behandeling oppakt;
Vanuit verbinding met het gezin ingewikkelde onderwerpen bespreken;
Oog hebben voor de fysieke en emotionele veiligheid binnen gezinnen en daarnaar handelen,
werken met de Meldcode;
Borgen van de eigen professionele ontwikkeling en die van het team;
Meewerken aan het realiseren van teamdoelstellingen.

Je werkomgeving
Vanuit het Bonkelaarhuis bieden we in Sliedrecht o.a. hulpverlening op het gebied van jeugd &
gezinshulp, zorg & welzijn en werk & inkomen. Samen met onze partners doen we wat nodig is voor
de inwoners van Sliedrecht.
Onze ambities zijn onder andere: het realiseren van een sterke sociale structuur, versterken van
vroegsignalering en vroeghulp, vormen van een passend vangnet, vraaggericht en in samenhang
werken, budgetbewust werken.
Binnen het Bonkelaarhuis werken we vanuit cirkels van verantwoordelijkheid met ieder een eigen
expertise. Je maakt onderdeel uit van de Cirkel Experts ter ondersteuning/ consultatie van die cirkels
(samen met o.a. de verslavingsdeskundige, GGZ-verpleegkundige, Jeugdarts).
Je maakt in regionaal verband onderdeel uit van het Team Gedragswetenschappers van de
Stichting Jeugdteams. Je hebt met hen regelmatig overleg, intervisie en er is sprake collegiale
ondersteuning. Binnen dit team is ook een bereikbaarheidsdienst voor de hele Stichting Jeugdteams
georganiseerd.

Je kwaliteiten












Je beschikt over minimaal een afgeronde en op de functie gerichte WO opleiding
Je bent geregistreerd bij het passende beroepsregister (SKJ of BIG);
Je hebt aantoonbaar kennis en ervaring met psychodiagnostiek;
Je hebt aantoonbar kennis en ervaring in gespreksvoering en kortdurende behandeling, liefst
vanuit een systemische benadering;
Je hebt een flexibele houding, het werk is immers dynamisch en aan verandering onderhevig.
Je bent stressbestendig;
Je bent in staat op je eigen handelen te reflecteren;
Je durft je kwetsbaar op te stellen ten aanzien van je handelen;
Je bent creatief en gaat kansgericht te werk, afgestemd op de vraag van de cliënt;
In het contact met kind, ouders, samenwerkingspartners lukt het jou om aan te sluiten, te
ondersteunen en/of verbinden. Je durft een standpunt in te nemen en buiten de bestaande kaders
te denken;
Je kunt samenwerken en netwerken.

Onze tegenprestaties
Wij bieden je een plek binnen ons team waarbij je jezelf mag ontwikkelen en er veel ruimte is om te
doen waar je goed in bent, plezier in hebt en een bijdrage kunt leveren.
Natuurlijk mag je van ons ook het een en ander verwachten. Wij belonen jouw inzet met het volgende:
 Je kunt het verschil maken. Jouw werk doet er echt toe voor de inwoners van Sliedrecht
 Een fijne werkomgeving met diverse functies onder één dak
 Een flinke portie regie over je werk-privébalans
 Waardering voor je frisse ideeën en een kritische houding
 Rechtspositie conform de CAO Jeugdzorg
 Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met mogelijkheid tot een vast dienstverband bij goed
functioneren
 Salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring volgens schaal 11 (minimaal €3240,13 en
maximaal € 4.896,26 bruto op fulltime basis) in de CAO Jeugdzorg
 Ruimte om te groeien en experimenteren
 Verantwoordelijkheid en vertrouwen

Solliciteren
Overtuigd? Of nieuwsgierig? Solliciteer! Misschien maak jij dan binnenkort deel uit van ons team en
werk je mee aan onze ambities. Stuur ons je motivatie en CV voor 14 januari 2022 via
info@Bonkelaarhuis.nl De gesprekken worden gepland in de week van 17 januari 2022.

Kijk voor nadere informatie over het Bonkelaarhuis op www.bonkelaarhuis.nl of over Stichting
Jeugdteams op www.jeugdteamszhz.nl
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met het algemene nummer van Het
Bonkelaarhuis 0184-420 539 en vragen naar Maite Vorstman (gedragswetenschapper) voor
inhoudelijke informatie en naar Margret van Schie (manager) voor algemene informatie.
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne kandidaat
voorrang.

