Vacature Gedragswetenschapper/ Regiebehandelaar

Al meer dan 12 jaar ondersteunt en begeleidt JuniorCare kinderen en gezinnen die geconfronteerd worden met een
autisme spectrum stoornis of een andere beperking. JuniorCare heeft een team deskundige, enthousiaste, creatieve,
kind- en gezinsgerichte medewerkers. Deze coaches hebben minimaal een HBO-opleiding in de richting pedagogiek
of sociaalpedagogisch hulpverlener met relevante ervaring. Professionaliteit en betrokkenheid zijn voor ons belangrijke
kernwaarden. Vanaf 2018 zal JuniorCare zich ook gaan richten op handelingsgerichte diagnostiek en laag-intensieve
kortdurende behandeling.
JuniorCare werkt in de regio’s Hart van Brabant, West Brabant-Oost en Zuid Oost Brabant. Vanuit het bedrijfsbureau
dat zich in Tilburg bevindt, worden de coaches ondersteund en begeleid. JuniorCare werkt veelal ambulant, maar ook
groepsgericht binnen haar locaties.
JuniorCare is HKZ gecertificeerd en levert zorg zowel vanuit ZIN (Zorg In Natura) als PGB (PersoonsGebonden
Budget) binnen de kaders van de Jeugdwet.

Wij zoeken
Een enthousiaste, ervaren en deskundige gedragswetenschapper die de functie van regiebehandelaar op zich neemt.
Als regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van het inhoudelijk proces van
hulpverlening. Je coördineert de behandeling van kind en gezin, stelt behandelplannen vast en ziet toe op de uitvoering
ervan. Je zorgt voor inzet en afstemming van verschillende zorgonderdelen en voert inhoudelijk overleg met ouders,
de verwijzende instantie, behandelaars en jeugdzorgwerkers. Je denkt mee over de ontwikkeling van diagnostiek en
behandeling binnen JuniorCare. Je staat stevig in je schoenen en hebt kennis over de problematiek van de cliënten.
Je bent in staat om zelfstandig te werken, maar kunt ook functioneren in een team. Je hebt affiniteit met de doelgroep,
kunt structuur en duidelijkheid aanbrengen in een programma en bent in staat om cliënten en collega’s te stimuleren.

Inhoud van de functie
•

Regisserende rol
o Regiebewaker in psychodiagnostisch handelingsgericht onderzoek en laag intensieve en kortdurende
behandeling die door het behandelteam worden uitgevoerd.
o Je neemt deel aan cliëntbesprekingen en multi-disciplinaire overlegvormen.
o Je bent als behandelaar betrokken bij cliënten en hun informele netwerk. Je ondersteunt en adviseert hen
en hun behandelteam;
o Je voert de regie over behandelingen;
o Je voert psychodiagnostisch handelingsgericht onderzoek uit;
o Je voert laag-intensieve kortdurende behandeling uit.
o Je levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling.

•

Ondersteunende rol
o Je biedt werkbegeleiding aan het behandelteam.
o Voor je collega’s ben je een vraagbaak en sparringpartner.
o In het team en binnen de organisatie draag je bij aan de verbetering van de kwaliteit.
o Samen met het team zorg je voor passende inhoudelijke en organisatorische uitvoering van de zorg.
o Je ontwikkelt- en biedt, desgevraagd, deskundigheidsbevordering aan

•

Verslaglegging en rapportage
o Je registreert en rapporteert over de geleverde zorg.

Functie-eisen
•
•
•
•
•

Afgeronde universitaire opleiding als kinder- en jeugd psycholoog of orthopedagoog
BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog (of ruime werkervaring binnen een functie vallend onder de
regiebehandelaars).
In het bezit van de BAPD.
Erkend BAPD supervisor.
Ervaring in het gebruik van ROM.
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•
•
•
•

In het bezit van een geldige registratie als regiebehandelaar bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, of bereid
deze aan te vragen.
Relevante werkervaring met de problematieken en hulpvragen van de doelgroep met een gemiddelde tot
zware zorgzwaarte
In het bezit van een Rijbewijs B en beschikking over een auto
Je beschikt over een ondernemende en motiverende houding, goede communicatie- en
samenwerkingsvaardigheden, leiderschapskwaliteiten, helicopterview, eigen initiatief, stressbestendigheid,
enthousiasme en humor.

Wat bieden wij?
Het betreft een 4-urencontract in het beginsel met wellicht mogelijkheid tot uitbreiding van uren. Het salaris is
afhankelijk van opleiding en ervaring en zal worden ingeschaald conform CAO jeugdzorg.
Je werkt in een jong, gemotiveerd, zelfstandig team, waarin je de kans zult krijgen je talenten optimaal in te zetten.
Kennisdeling en kwaliteitsontwikkeling staan hoog in het vaandel. Het contract betreft een contract voor bepaalde tijd
met uitzicht op verlenging bij gebleken geschiktheid en gelijkblijvende omstandigheden. Eventueel kan de functie op
ZZP-basis ingevuld worden.

Informatie
Voor nadere informatie kun je je richten tot de personeelsadviseur Nadine van Wezel. Telefoonnummer 0137370166. Voor meer informatie over JuniorCare kijk op www.juniorcare.nl

Sollicitatie
Je kunt je sollicitatie, bestaande uit motivatie en CV, richten aan Nadine van Wezel, onder vermelding van ‘sollicitatie
regiebehandelaar JuniorCare. Je kunt je sollicitatie sturen naar personeelszaken@juniorcare.nl
Voor wervingsbureaus en bemiddelaars: wij stellen geen prijs op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.
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