Ben jij de gedragsdeskundige die wij zoeken voor Tragel?
Wij zoeken meerdere:
(Ervaren) orthopedagogen/psycholoog voor de doelgroep Kind en Gezin, LVB en MVB
ter aanvulling van de vakgroep gedragsdeskundigen

Organisatie- en afdelingsomschrijving
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.

Functie informatie
De vakgroep bestaat uit verschillende orthopedagogen en psychologen, twee psychodiagnostici, een psychologisch assistent
en GZ-psychologen. De vakgroep werkt samen met andere disciplines zoals (para)medici en (vak)therapeuten.
De vakgroep is op zoek naar twee collega’s. Een collega ten behoeve van de doelgroep ‘cliënten met een lichte en matig
verstandelijke beperking en een collega voor de cliënten van Kind en Gezin’.
De opdracht:
Mensen met een verstandelijke beperking kennen beperkingen die vaak ook meervoudig zijn. Daarbij is sprake van een
ingewikkelde wisselwerking tussen lichamelijke, psychische en sociale factoren. Wij als gedragsdeskundigen zijn behulpzaam
bij verschillende vragen die voorkomen rondom mensen met beperkingen. Daarvoor hebben wij verschillende mogelijkheden
zoals diagnostisch onderzoek, observatie, advisering en leveren wij een bijdrage aan het begeleidings- en/of behandelplan.
Samen met de andere disciplines en teams leggen wij als het ware een puzzel.
De gedragsdeskundige heeft volgende verantwoordelijkheden:
• Beeldvormingsbespreking van cliënten en betekenis hieraan verlenen voor begeleidingsstijl
• Diagnostisch onderzoek (laten) verrichten bij cliënten indien nodig
• Opstellen van integratieve beeldvorming: het verwerken van diagnostische gegevens (cognitieve vermogens, emotionele
ontwikkeling, diagnose, etc.) en daaruit voortvloeiend de gewenste begeleidingsstijl
• Indicatiestelling m.b.t. aanvraag voor therapie: verwijzing verzorgen naar interne en externe behandelaars, functioneel
aansturen van deze behandelaars en coördineren van de behandeling
• Inbrengen vakinhoudelijke deskundigheid ten behoeve van (eerste) begeleiders: uitleg en adviezen op het gebied van
emotionele ontwikkeling, autisme, hechtingsstoornissen, etc.
• Ondersteuning, advisering en het aanbieden van kennis

• Inbrengen vakinhoudelijke deskundigheid ten behoeve van het management en bestuur (managers, Raad van Bestuur) en
deelname aan werk- en stuurgroepen
• Signalerende rol in het kader van kwaliteit en borging van kwaliteit
• Inbrengen en uitwerken van onderwijsthema's bij de Tragelacademie
• Heeft telefonische beschikbaarheidsdiensten volgens rooster

Functie eisen
Je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek of psychologie. Daarnaast heb je een cliëntgerichte,
open, flexibele en enthousiaste houding en kan je zelfstandig werken. Ervaring met het werk als orthopedagoog / psycholoog
met mensen met een verstandelijke beperking is een pluspunt.

Aanbod
Wij bieden een uitdagende en afwisselende baan met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris van min. € 3.084,- en
max. € 4.499,- bruto afhankelijk van opleiding en ervaring conform de CAO Gehandicaptenzorg. Binnen de vakgroep is er
tweewekelijks intervisie en tevens zijn er mogelijkheden m.b.t. deskundigheidsbevordering, scholingen en opleidingen (bijv.: GZ
of OG- opleiding).
Wij bieden een jaarcontract voor 24-32 uur met zicht op verlenging of een vast dienstverband. De werktijden zijn bespreekbaar.

Inlichtingen bij
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kees Goverde, GZ-psycholoog, via +31 6 52 41 19 33 of Jolien Faingnaert,
orthopedagoog , via +31 6 51 56 70 83. Solliciteren kan tot en met dinsdag 2 juli 2019.
De eerste sollicitatieronde met twee gedragsdeskundigen en een zorgmanager zal plaats vinden op donderdag 11 juli 2019.
De tweede sollicitatieronde zal plaats vinden op donderdag 18 juli in aanwezigheid van een gedragsdeskundige en manager
expertisecentrum, Wilma Tuenter.

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.

