
 

 

 

 

 

 

Bij de afdeling Gedragswetenschappelijke Staf zijn wij op zoek naar: 

Gedragswetenschappers 

(GZ)Psycholoog/Orthopedagoog 

 

Over de functie 

Als gedragswetenschapper is je hoofdtaak het adviseren en coachen van professionals die 

werkzaam zijn bij de afdeling Jeugd- en Gezinsbescherming, Jeugdreclassering en/of Veilig 

Thuis. De doelgroep is kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.  

Onze medewerkers zijn professionals die samen met collega’s en/of een 

gedragswetenschapper beslissingen nemen. Hierbij wordt -zo nodig- ook een vertrouwensarts 

of jurist betrokken. Het maken van veiligheidsboordelingen en risico taxaties op het gebied 

van veiligheid is onze ‘core business’.   

 

Je adviseert vanuit een onafhankelijke positie waarbij je advies niet vrijblijvend is. Je 

ondersteunt en coacht professionals en toetst achteraf wat de effecten zijn van de besproken 

route in een proces. Je werkt samen, ieder vanuit zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en 

positie. Je maakt onderdeel uit van het multidisciplinaire team dat samenwerkt in het proces 

rondom het systeem. Je legt afspraken en adviezen schriftelijk vast.  

 

 

Over jou 

Je hart ligt bij kinderen, ouders en volwassenen die in een onveilige situatie verkeren en 

waarbij diverse probleemgebieden en achtergronden spelen. Je hebt kennis van  

psychiatrische-, (psycho) emotionele-, cognitieve problematiek en verslavingsproblematiek. 

Je weet welke vorm van communicatie het beste aansluit (do’s en don’ts) bij de diverse 

doelgroepen en problematieken. Je bent een expert die in staat is om op basis van 

wetenschappelijke kennis en ervaring professionals te adviseren en te coachen. Je adviseert 

en coacht op een concrete manier waarbij je aansluit bij de leerstijl en de kwaliteiten van de 

professional.   

 

Je werkt zelfstandig en doelgericht met aandacht voor de kwalitatieve en de kwantitatieve 

aspecten van het werk. Je bent in staat met verschillende (typen) professionals samen te 

werken waarbij je gevraagd en ongevraagd je expertise inzet. Je werkt planmatig en 

gestructureerd en bent niet bang je professionele standpunt te formuleren en hieraan vast te 

houden.  

Je laat je niet snel uit het veld slaan, aangezien de casussen waar je mee gaat werken heftig 

kunnen zijn. Jij kunt draagvlak creëren en omgaan met weerstand. Je beschikt over 

uitstekende communicatievaardigheden en je bent stressbestendig.  



Je bent een actieve en professionele teamspeler die hecht aan goede samenwerking en 

intercollegiale afstemming. Je kunt reflecteren op jezelf als persoon en je handelen en je staat 

open voor feedback. Je verslaglegging is beknopt en ‘to the point’ geformuleerd.  

 

En verder heb je  

 Een afgeronde WO Masteropleiding Psychologie of Orthopedagogiek. 

 Een NIP/BIG en/of SKJ registratie. 

 Minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie 

 Je hebt kennis van het werken binnen de jeugdzorg dan wel volwassenzorg 

 

Wat bieden wij jou? 

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid heeft, naast een fijne en informele werksfeer, meer te 

bieden: 

 Salaris conform CAO-Jeugdzorg,  

Salarisschaal 11 met een maximum van € 5144,01 bruto per maand o.b.v. van 36 uur. 

 8,3% eindejaarsuitkering. 

 Een arbeidsovereenkomst voor de periode van minimaal 1 jaar. 

 Het aantal uur per week: in overleg (minimaal 24 uur per week). 

 Aandacht voor werkdruk, werkplezier en de balans werk/privé. 

 Een (geaccrediteerd) inwerkprogramma. 

 Mogelijkheid om (deels) thuis te werken, waarbij je wordt gefaciliteerd. 

 Je werkt in een team met enthousiaste, betrokken en ervaren medewerkers waarin reflectie 

en intervisie onderdeel uitmaakt van het werk.  
 

Goed om te weten 

 De vacature wordt intern en extern gepubliceerd en bij gelijke geschiktheid hebben interne 

medewerkers voorrang.  
 Voor deze functie moet je een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overhandigen.  
 Als onderdeel van de sollicitatieprocedure worden van interne- en externe kandidaten 

referenties opgevraagd. Hierbij komen ook ervaringen met het thema grensoverschrijdend 
gedrag aan de orde, dit n.a.v. het rapport commissie Samson. 

 
 

Enthousiast en nieuwsgierig? 

Wij maken graag kennis!  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Rolien Tolsma, hoofd Gedragswetenschappelijke Staf,  

bereikbaar via telefoonnummer: 058-233 3777 
 

We zien je motivatiebrief en cv graag tegemoet. Solliciteren kan tot 21 november 2022 via onze 

website: www.regiecentrumbv.nl/vacatures/. 

  

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld, delen mag wel. 

 


