
Gedragswetenschapper 

Prokino Zorg — Nijmegen 

Functieomschrijving 

Gedragswetenschapper 

Stichting Prokino Zorg Nijmegen  

 Gaat jouw hart sneller kloppen als je jongeren weer vertrouwen kunt geven in hun 

eigen toekomst? 

 Geloof jij in het groeipotentieel van jongeren en hun eigen netwerk? 

 Ben jij een kei in het coachen van jouw collega’s op de groepen? 

 Heb je een WO-studie (ortho)pedagogiek afgerond, ervaring in de residentiële 

jeugdhulp, een SKJ- of BIG-registratie en een diagnostische aantekening? 

Dan is Prokino op zoek naar jou! 

Vanwege uitbreiding van onze activiteiten zoeken wij voor onze locatie in Nijmegen een - 

liefst ervaren- gedragswetenschapper voor 16  uur per week.. 

Wat ga je doen? 

 Je coacht  de pedagogisch medewerkers zowel individueel als in teamverband die 

werkzaam zijn in onze residentiële en ambulante zorg. In de verblijfszorg bieden wij 

leefgroephuizen, gezinshuizen en kamertraining. De leeftijd van de cliënten 

varieert  tussen 4 en 23 jaar. 

 Je beheert, monitort en evalueert de zorg en beargumenteert de keuzes in begeleiding 

en aanpak. 

 Je bewaakt de kwaliteit van zorgprocessen en adviseert de pedagogisch medewerkers. 

 Je bent verantwoordelijk voor de plaatsing van jongeren en inhoudelijk 

eindverantwoordelijk. 

 Je werkt samen met een andere gedragswetenschapper. 

 In de residentiele zorg zijn de gedragswetenschappers duaal leidinggevend met de 

leidinggevende zorg. 

 Je bent inhoudelijk gesprekspartner voor verwijzers, gemeenten en aanverwante 

organisaties. 

Wat bieden we jou? 

Prokino vindt het belangrijk dat jij tevreden bent, want alleen dan kunnen we samen de 

allerbeste zorg bieden. Daarom hebben we voor jou: 

 Een werkplek in een groeiend en innovatief team in een regio waar kansen liggen 

 Een goede werksfeer en leuke collega’s 

 Een contract voor een jaar. Met reële kans op verlenging en vaste 

arbeidsovereenkomst. 

 Arbeidsvoorwaarden en salaris conform schaal 11 van de cao Jeugdzorg  

https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/bladeren/Prokino%20Zorg/3
https://www.nationalevacaturebank.nl/vacature/bladeren/Nijmegen/2


Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage 

aan het perspectief en de ontwikkeling van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.800 

enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 180 locaties door heel Nederland. Meer 

informatie over de organisatie, onze missie en drijfveren vind je op www.prokino.nl.  

Meer weten of reageren? 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Frank Reinders (woensdagochtend of 

vrijdagochtend) 0613755169  of Marieke Roosen 0613485414.  Appen mag natuurlijk ook! 

Spreekt de functie je aan? Stuur dan uiterlijk 14 april 2021 een korte motivatie en cv naar: 

j.schoenmakers@stgmeander.nl   met als onderwerp: Vacature gedragswetenschapper. De 

gesprekken starten (digitaal) op donderdag 22 april. 

We zien uit naar jouw reactie!                                                  

Liesbeth: 

“Als er een lastige situatie is op een groep, komen we altijd verder door in het team elkaar de 

juiste vragen te stellen en goed te luisteren. Zo houden we elkaar scherp.”” 
 


