
 
      
VACATURE MELDING   

 
 
Ben jij die krachtige professional die duurzaam het verschil wil maken voor kwetsbare jeugdigen?  Wil jij opkomen voor hun 
belangen zodat ze door de juiste hulp, zorg en bescherming de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen? Kun je omgaan 
met complexe problematiek, meervoudige partijdigheid en stel je het belang van de jeugdige altijd voorop met respect voor 
ouders en opvoeders en wil en kan je daar onze professionals bij ondersteunen? 
Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega!  
Ben je bereid om de postmaster OG opleiding te volgen of heb je deze voltooid, dan heb je een pré! 

 
Regio Zuid Limburg standplaats Maastricht heeft een vacature van  

 

GEDRAGSWETENSCHAPPER    voor 28 uren per week 
                                   
Wat ga je doen? 
Leiding geven en adviseren in het kader van inhoudelijk beleid en methodieken en het doen verrichten van 
(psycho)diagnostiek ten behoeve van een juiste indicatiestelling en/ of behandeling. Het vakinhoudelijk ondersteunen, 
adviseren en coachen van Jeugdzorgwerkers en/of Medewerkers Veilig Thuis ten aanzien van kernbeslissingen en het plan 
van aanpak, zodanig dat zij adequaat in staat zijn gesteld om het gezin/ systeem te begeleiden en te verwijzen. 
Je staat er niet alleen voor. Je werkt samen met je collega’s gedragswetenschapper, GZ psycholoog/OG, teamleider en 
andere aanwezige disciplines. Je ontvangt ondersteuning en leiding van de regiomanager. 
 
Wat wordt van jou verwacht? 

• Afgeronde relevante universitaire opleiding gedragswetenschapper. 

• Kennis van (erkende) therapeutische (crisis)interventies, behandelmethoden,  gedragsproblemen en –stoornissen. 

• Kennis van het jeugdzorgsysteem, de sociale kaart, organisatiebeleid en zorg/kwaliteitsbeleid. 

• Kennis van en inzicht in de diverse werksoorten, doelgroepen en processen binnen de jeugdzorg en in de diverse 
disciplines van de organisatie. 

• Beschikken over analytische vaardigheden. 

• In staat om interne en externe samenwerking en integraliteit te bevorderen. 

• Ervaring in het verrichten van psychodiagnostiek en relevante werkervaring.  
 

En: 

• Ben je in staat om sturend/anticiperend vanuit coachend leiderschap en strategische oriëntatie: 
- ontwikkelingsgericht te werken zowel individueel naar de medewerker als teamgericht; 
- (organisatie) visie uit te dragen en 
- belangentegenstellingen te hanteren. 

• Ben je resultaatgericht en beschik je over rendementsbewustzijn. 

• Behoren ook conflicthantering en onderhandelingsvaardigheden tot je competenties. 
 

Voldoe je aan deze kwalificaties, solliciteer dan meteen en stuur je motivatiebrief mee! 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Aanstelling geschiedt vanuit een structurele vacature,  in eerste instantie op basis van een tijdelijke benoeming voor de duur 
van 1 jaar. De rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO-Jeugdzorg. Het salaris bedraagt afhankelijk van leeftijd en 
ervaring op fulltime basis salarisschaal 11 zijnde maximaal € 4.707,94 bruto per maand. 
 
 
Procedure 
Schriftelijke motivatie met CV sturen per email:  vacatures@bjzlimburg.nl  Bureau Jeugdzorg Limburg, t.a.v. afdeling HRM, 
onder vermelding van “Vacature Gedragswetenschapper regio Zuid”.  Ook graag het wervingskanaal vermelden. 
Sluitingsdatum vrijdag 25 oktober 2019.  
Informatie kan ingewonnen worden bij: Regiomanager Wil Marcelis telefoon 088-0073366 of via email 
wil.marcelis@bjzlimburg.nl 
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