Gedragsdeskundige
Ben jij de gedragsdeskundige die wij zoeken voor Tragel? Lees verder!
Over het bedrijf:
Tragel ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking zodat zij een goed én zo gewoon
mogelijk leven kunnen leiden in de samenleving. Tragel wil zijn schouders zetten onder een warme
en inclusieve maatschappij waaraan de cliënten volwaardig kunnen participeren.
We leggen de focus op wie de cliënt is, wat zijn talenten, krachten en mogelijkheden zijn. We gaan
steeds samen met de cliënt op zoek naar perspectief, waar wil hij naartoe, wat wil hij bereiken? We
stimuleren op een professionele manier de cliënt om zichzelf te ontwikkelen tot een bij zichzelf
passend niveau. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van expertise op het gebied van begeleiden,
ontwikkelen en behandelen.
We bieden warme zorg in een veilige omgeving en werken vanuit een vertrouwensrelatie waarin
ieders eigenheid onvoorwaardelijk wordt geaccepteerd. Samen met de cliënt, de familie en het
netwerk streven we naar een actief, betrokken partnerschap en een verrijkende dialoog. Hierbij
wordt het belang van de cliënt steeds als uitgangspunt genomen.
Tragel heeft ruim 90 woon- en dagbestedingslocaties in heel Zeeuws-Vlaanderen. Ruim 775 collega’s
maken zich hard om vanuit de visie ondersteuning te bieden aan cliënten met een verstandelijke
beperking. Deze mensen bouwen verder aan een organisatie die durft te dromen en blijft zoeken, die
innovatie en duurzaamheid omarmt en vertrouwen heeft in de toekomst.
Werkzaamheden:
De vakgroep bestaat uit verschillende orthopedagogen en psychologen, twee psychodiagnostici, een
psychologisch assistent, een GZ-psycholoog en twee GZ-psychologen in opleiding.
De vakgroep werkt samen met andere disciplines zoals (para)medici en (vak)therapeuten.
De gedragsdeskundigen adviseren en ondersteunen de begeleidingsteams bij de behandeling en
begeleiding van cliënten met een verstandelijke beperking van verschillende leeftijden en met een
uiteenlopende gedragsmatige en soms ook psychiatrische problematiek. In het kader van
beeldvorming is de gedragsdeskundige betrokken bij het uitwerken van een integratief beeld.
Ten behoeve van de doelgroep ‘cliënten met een licht en matig verstandelijke beperking’ is de
afgelopen periode hard gewerkt aan het ontwikkelen van een zorgprogramma. Binnen dit
zorgprogramma wordt er richting gegeven aan de ondersteuning van cliënten met een licht en
matige verstandelijke beperking.
Van de kandidaat verwachten wij dat hij/zij de implementatie van het zorgprogramma ter harte
neemt en de diagnostiek, begeleiding en behandeling van de cliënten coördineert. Er wordt nauw
samengewerkt met het begeleidingsteam, 1e begeleider en RVE manager Zorg.
Functie- eisen:
Je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek. Daarnaast heb je een
cliëntgerichte, open, flexibele en enthousiaste houding en kan je zelfstandig werken. De registratie

orthopedagoog-generalist is een grote pré. Ervaring met het werk als gedragsdeskundige met
mensen met een verstandelijke beperking is ook een pluspunt.
Aanbod:
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een
salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg. Binnen de vakgroep gedragsdeskundigen zijn er volop
mogelijkheden voor bijkomende deskundigheidsontwikkeling. Wij bieden een jaarcontract voor 2832 uur met zicht op verlenging of een vast dienstverband. De werktijden zijn bespreekbaar.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Robin de Koeijer, psycholoog, via +31 655336332
of Jolien Faingnaert, orthopedagoog , via +31 651567083.
Je kan jouw sollicitatiebrief en cv sturen door te solliciteren via de website van www.depooter.nl.
De werving en de eerste selectiegesprekken worden verzorgd door de Pooter.

