
Functie-informatie: 

Voor het Expertisecentrum op locatie Nooitgedacht, zijn 
wij op zoek naar een gedragskundige met kennis van en 
ervaring met cliënten met verstandelijke beperkingen en 
gedragsproblematiek. 
De gedragskundige maakt deel uit van het 
Expertisecentrum en ontvangt leiding van de manager 
Expertisecentrum. 
 
Functie-inhoud: 

Je bent een gedragskundige met ervaring en met 
overtuigingskracht. Als gedragskundige lever je vanuit 
een pro-actieve, ondernemende houding een 
professionele bijdrage aan: 
- de behandeling van cliënten vanuit integrale 

behandelverantwoordelijkheid; 
- de totstandkoming van individuele 

ondersteuningsplannen van cliënten; 
- het op stimulerende wijze informeren en adviseren 

van individuele cliënten, cliëntvertegenwoordigers, 
medewerkers en management. 

 
Wij bieden: 

- Een rol in een ambitieuze vakgroep;  
- Een uitdagend werkpakket en de kans om met de 

vakgroep in samenwerking met het management 
vervolg te geven aan het behandel- en 
ondersteuningsbeleid. 

 
Je bagage: 

Je hebt ervaring in de zorg voor cliënten met 
gedragsproblematiek. Je beschikt over een forse dosis 
energie, bent daadkrachtig en volhardend en in staat om 
zelfstandig te kunnen werken. 
  

De kerncompetenties zijn: 

Resultaatgericht, integer en klantgericht. 
 
Voor de functie gelden daarnaast onderstaande 
functie-eisen: 

- Een afgeronde universitaire opleiding 
Orthopedagogiek of Psychologie; 

- Vaardigheid in de ondersteuning van cliënten en 
teams, en in het methodisch werken; 

- Een flexibele instelling; 

- Uitstekende contactuele eigenschappen; 
- Zeer goede mondelinge en schriftelijke 

uitdrukkingsvaardigheden. 
 

Dienstverband:  

Bepaalde tijd met kans op verlenging.  
 
Arbeidspercentage:  

Bespreekbaar; minimaal 33% tot 44% oftewel gemiddeld 
12 tot 16 uur per week. 
 
 
 

Salaris: 

Het salaris is vastgesteld volgens de CAO-
Gehandicaptenzorg. De functie is ingedeeld in  
schaal 65 conform FWG 3.0. Een salaris van maximaal 
€ 5.162, - bij een fulltime contract (afhankelijk van kennis 
en ervaring). Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden 
bieden wij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, 
waaronder een gunstige pensioenregeling, 
collectiviteitskorting op individuele verzekeringen en een 
lidmaatschap van Espria Ledenvereniging. 
Ook kun je profiteren van een flexibel 
arbeidsvoorwaardenpakket. Denk hierbij aan extra 
vakantiedagen, een fietsplan en opleidingen en 
trainingen. Ook bestaat de mogelijkheid om met fiscaal 
voordeel bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon 
aan te schaffen. 
 
Informatie en sollicitatie: 

Voor meer informatie kun je bellen met  
Baukje Bijma, telefoon (06) 30 02 47 91 
Jouw sollicitatie kun je sturen naar  
Michel van Klinken, afdeling Mens & Arbeid via 
werving@detrans.nl 
 
Missie van Stichting De Trans 

De Trans ondersteunt mensen met een verstandelijke 
beperking om te leven zoals zij dat willen. Samen met 
verwanten en overige betrokkenen maken we de 
ondersteuning persoonlijk, zodat plezier in het leven, 
wonen, werken, leren de best mogelijke kansen krijgt. 
Met onze ondersteuning streven we ernaar dat mensen 
op hun eigen manier het gewone leven kunnen ervaren 
en deelnemen aan de samenleving.  
 
Overige informatie: 

De vacature staat open tot 2 juli 
Boventallige medewerkers en reïntegratie-kandidaten 
krijgen voorrang in de procedure.  
De ge 

 
 

Vacature  Gedragskundige 
 

mailto:werving@detrans.nl

