
 

 

                                                                            

 

De experts van MEE Rotterdam Rijnmond ondersteunen mensen met een beperking zodat zij mee 

kunnen doen. Wij helpen mensen grip op hun leven te krijgen, door het versterken van eigen kracht en 

het vergroten van zelfredzaamheid. Onze kennis en ervaring dragen bij aan een samenleving die 

beter ingericht is voor mensen met een beperking. 

 

Wij hebben per direct een uitdagende vacature voor de uitdagende functie van: 

 

Gedragswetenschapper 

(24 tot 28 uur per week) 

 

Wat ga je doen 

Als Gedragswetenschapper lever je een belangrijke bijdrage aan de ondersteuning van mensen 

met een beperking. In deze functie geef je individuele werkbegeleiding, geef je leiding aan de 

casuïstiekbesprekingen en bewaak je de kwaliteit van de dienstverlening. Het uitvoeren van 

diagnostisch onderzoek maakt onderdeel uit van de functie. 

 

Gedragswetenschappers van MEE zijn werkzaam in Rotterdam, Schiedam, Barendrecht en 

Ridderkerk  (ondersteuning van medewerkers in de gemeentelijke loketten en wijkteams).  

 

Wij vragen van jou  

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Gedragswetenschapper in het bezit van een 

basisaantekening psychodiagnostiek. Je beschikt over relevante werkervaring, bij voorkeur met 

mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) 

en/of stoornissen in het autistisch spectrum en/of bijkomende psychiatrische problematiek.  

 

Je kunt je verhouden tot een dynamische werkomgeving, waarin zowel zelfstandig als binnen 

teamverband wordt gewerkt. Ervaring in een functie als Gedragswetenschapper is een pré. 

 

Ons aanbod 

Wij bieden in eerste instantie een dienstverband van een jaar, met de mogelijkheid tot verlenging 

voor in essentie onbepaalde tijd. 

 

Het fulltime bruto maandsalaris bedraagt minimaal € 3.289,-  en maximaal € 4.799,- bij een 

36-urige werkweek (CAO Gehandicaptenzorg, schaal 60).  

 



 

 

                                                                            

 

We bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder: 

• Een eindejaarsuitkering van 8,33%* van het bruto jaarsalaris en 8% vakantietoeslag; 

• Reiskostenvergoeding en een NS Businesscard voor het werk; 

• 201 verlofuren (fulltime) op jaarbasis, met de mogelijkheid tot aan- en verkoop van verlofuren; 

• een collectieve ziektekostenverzekering via het IZZ; 

• korting met gunstige voorwaarden op diverse verzekeringen van Centraal Beheer; 

• een laptop en een smartphone; 

Uiteraard krijg je een gedegen inwerktraject aangeboden in een plezierige werksfeer. Je wordt 

gekoppeld aan een ervaren collega, hebt regelmatig intervisie-bijeenkomsten en krijgt meerdere 

trainingen/cursussen aangeboden. Na een jaar dienstverband bouw je bovendien een persoonlijk 

opleidingsbudget op. 

 

Heb je vragen?  

Wil je meer weten over de functie? Neem dan contact op met Hans Beuving via telefoonnummer 

06 - 411 924 21. Hans staat je graag te woord.  

 

Wil je solliciteren?  

Stuur je korte motivatie met CV zo snel mogelijk, maar uiterlijk 15 juni 2021, naar 

personeelszaken@meerotterdam.nl   
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