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Wie zijn wij? 
Tragel ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking opdat zij een goed leven kunnen 

leiden in de samenleving. Onze cliënten hebben veelal langdurige en intensieve zorg nodig. 

Dit doen wij samen met alle betrokkenen met begeleiding, zorg, behandeling en verschillende 

mogelijkheden voor wonen, werk, activering en vrije tijd.  

Ons motto 'Samen doen' heeft als doel de participatie aan de samenleving te vergroten. Tragel 

heeft ruim 90 woon- en dagbestedingslocaties in heel Zeeuws-Vlaanderen. Ruim 775 

collega’s maken zich hard voor de zorg van mensen met een verstandelijke beperking. 

Tragel is de grootste zorgaanbieder van verstandelijk gehandicaptenzorg in Zeeuws-

Vlaanderen. Tragel neemt zijn maatschappelijke positie in deze regio serieus. Het accent van 

de zorg ligt op begeleiden, ontwikkelen en behandelen. Tragel onderscheid zich met 

uitstekende behandelexpertise die ook buiten de organisatie en de regio beschikbaar is. Tragel 

hecht veel waarde aan goed werkgeverschap. De medewerkers werken vanuit professie en met 

passie. 

De vakgroep 
De vakgroep bestaat uit verscheidene orthopedagogen en psychologen, een 

psychodiagnosticus, twee psychologisch assistenten, twee GZ-psychologen en twee GZ-

psychologen in opleiding. Voor tijdelijke vervanging zoekt de vakgroep een collega. 

De vakgroep werkt samen met andere disciplines zoals (para)medici en (vak)therapeuten. 

Gedragsdeskundigen hebben regieverantwoordelijkheid bij de behandeling en begeleiding van 

cliënten met een verstandelijke beperking van verschillende leeftijden en met een 

uiteenlopende gedragsmatige en soms ook psychiatrische problematiek. De 

gedragsdeskundigen adviseren en ondersteunen de cliënten en hun begeleidingsteams. In het 

kader van beeldvorming is de gedragsdeskundige betrokken bij de integratieve diagnostiek. 

De opdracht 
Ten behoeve van de doelgroep ‘cliënten met een ernstige verstandelijke en meervoudige 

beperking’, al dan niet bekend met moeilijk verstaanbaar gedrag, is de afgelopen periode hard 

gewerkt aan het ontwikkelen van een zorgprogramma. Binnen dit zorgprogramma wordt 

passende ondersteuning geboden aan de cliënten. De intensieve begeleiding en behandeling 

vindt plaats op de hoofdlocatie in Clinge. De cliënten met een minder intensieve 

ondersteuningsvraag wonen verspreid over Zeeuws-Vlaanderen.  Van de kandidaat 

verwachten wij dat hij/zij vanuit een eigen positie de implementatie van het zorgprogramma 

ter hand neemt en de diagnostiek, begeleiding en behandeling van de cliënten coördineert. Er 

wordt nauw samengewerkt met het begeleidingsteam, 1e begeleider en manager Zorg. 

Wij verwachten van de kandidaat een zelfstandige, richtinggevende, leiding nemende 

https://www.tragelzorg.nl/werken-bij-tragel/vacatures/vacature:wij-zoeken-ervaren-orthopedagoog--psycholoog-voor-de-doelgroep-evmb.htm
https://www.tragelzorg.nl/werken-bij-tragel/vacatures/vacature:wij-zoeken-ervaren-orthopedagoog--psycholoog-voor-de-doelgroep-evmb.htm


houding. Daarnaast wordt van hem/haar verwacht dat er een bijdrage wordt geleverd aan de 

kwaliteit van de vakgroep en daarin actief samenwerkt met de andere gedragsdeskundigen. 

 

Wij vragen: 
Een universitair opgeleide orthopedagoog/psycholoog. Werkervaring vormt een pré met 

affiniteit voor de doelgroep EMVB. 

 

Wij bieden 
Het betreft een dienstverband van 32 uur, werktijden zijn bespreekbaar. Salaris conform CAO 

Gehandicaptenzorg. Het betreft een dienstverband van 1 augustus 2018 tot 1 maart 2019. 

 

Meer informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tamara van Puijvelde, orthopedagoog i.o. 

tot GZ-psycholoog | telefoonnummer: +31 (0)6 21 182 421 of James Schatz | GZ-psycholoog, 

telefoonnummer: +31 (0)6 54 384 002. 

Sollicitatieprocedure 
Overtuigd? Wacht niet te lang en solliciteer uiterlijk tot 23 april 2018. De eerste gesprekken 

vinden plaats op 14 mei 2018. De tweede gesprekken vinden plaats op 24 mei 2018. 

Je kunt je sollicitatiebrief en cv mailen naar personeelsadministratie@tragelzorg.nl  

of sturen naar: Tragel | t.a.v. Personeelsadministratie | Sterredreef 50 | 4567 BL Clinge. 
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