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Functieomschrijving 
• Functie omschrijving: 

Ben jij van nature iemand die goed kan coachen met een flinke dosis inlevingsvermogen, 
flexibiliteit en een scherp analytisch vermogen? En heb je minimaal 2 jaar relevante werkervaring 
binnen de jeugdhulpverlening? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wat ga je doen? 

Je gaat aan de slag als gedragswetenschapper binnen een residentiele setting. Je ondersteunt de 
persoonlijk begeleiders bij hun werkzaamheden. Analyseren van casussen, meedenken in 
vervolgstappen en begeleiden van intervisies behoren tot je werkzaamheden. Elke zorglocatie 
werkt met eigen teams. Als gedragswetenschapper ben je teamleider van één of meerdere teams. 
Daarnaast denk je mee in de beleidsontwikkeling binnen Wilskracht Zorg om de kwaliteit van de 
zorg te waarborgen. Jouw expertise en kennis op het gebied van kind- en jeugdpsychologie, 
beschermende- en risicofactoren zet je in om persoonlijk begeleiders te ondersteunen in de juiste 
begeleiding voor de jongeren. Indien nodig sluit je aan bij overleggen, begeleidingsmomenten en 
gesprekken. 

Je komt te werken in een residentiele setting waar jongeren verblijven tussen de 15-23 jaar. Zij 
hebben veelal als perspectief om zelfstandig te gaan wonen of door te stromen. Bij de jongeren is 
er sprake van gedragsproblemen en/of -stoornissen, licht verstandelijke beperking, delinquentie 
en/of een problematische opvoedsituatie. Bij Wilskracht Zorg werken we aan de zelfstandigheid 
door hen gefaseerd vaardigheden aan te leren die zij nodig hebben wanneer zij op zichzelf wonen. 
Plaatsingen vinden plaats in zowel vrijwillig als gedwongen kader. 

Functie - eisen: 

• Een relevante WO-opleiding voor de jeugdhulp; 
• een SKJregistratie als (ortho)pedagoog of psycholoog; 
• minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen de jeugdhulpverlening; 
• kennis van de wet- en regelgeving van en met betrekking tot Jeugdzorg, zowel in vrijwillig 

als justitieel kader; 
• kennis van en inzicht in de problematiek van de doelgroep. 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan direct via de mail tnv Zahra Achkari 
(info@wilskrachtzorg.nl), of neem voor meer informatie contact op met onze collega’s via 020 - 
358 6551 

Wat bieden wij? 

De functie van Gedragswetenschapper is ingeschaald in schaal 11 van de CAO Jeugdzorg. Het 
brutosalaris bij 36 uur bedraagt minimaal € 3.240,- en maximaal € 4.896,- afhankelijk van ervaring. 
Een eindejaarsuitkering van 8,3% en vakantiegeld van 8%. Daarnaast ontvang je een werktelefoon 
en reiskostenvergoeding. 

 


