
 

 
www.meedemeentgroep.nl 

 

Vacature 
 

Voor MEE de Meent Groep, regio Zuidoost Brabant en Noord- en Midden Limburg/ Land van Cuijk 
zoeken wij een:  

Gedragsdeskundige 
voor 16-20 uur per week  

 
 
Meedoen mogelijk maken 
Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. Een inclusieve samenleving waarin ook 
mensen met een beperking optimaal kunnen participeren. MEE is er voor die mensen die door hun 
beperking hierin worden belemmerd. We ondersteunen hen en hun netwerk bij vragen in alle 
levensfasen en op alle levensterreinen. Hierbij staat het vergroten van zelfredzaamheid, eigen regie 
en participatie voorop. Sociale Netwerk Versterking vormt het uitgangspunt van onze dienstverlening. 
MEE De Meent Groep werkt in Noord en Midden Limburg, regio ’s-Hertogenbosch, Zuidoost Brabant, 
Noordoost Brabant, regio Tilburg.  
 
De functie houdt in  
Je adviseert en begeleidt de cliëntondersteuners in de organisatie en in samenwerking met hun 
ketenpartners vanuit een gedragswetenschappelijke achtergrond, zodat er een optimale 
pedagogische en psychologische begeleiding aan de cliëntsystemen kan worden gegeven.  
Je verricht diagnostisch onderzoek voor en vertaalt gegevens daarvan of van onderzoek van derden, 
naar medewerkers en cliënten. Daarnaast draag je bij aan de inhoudelijke en methodische 
ontwikkeling en innovatie binnen de organisatie en met samenwerkingsverbanden.  
 
We vragen van jou 
Een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van orthopedagogiek/psychologie of één van de 
gedragswetenschappen met diagnostiekbevoegdheid, gecombineerd met ervaring met mensen met 
een beperking. Je hebt ervaring met het verrichten van psychodiagnostiek en ervaring in een 
relevante of vergelijkbare functie. Je hebt kennis van wet- en regelgeving op het gebied van zorg en 
welzijn, de sociale kaart van zorg en welzijn en daarbij betrokken keten. Je bent goed op de hoogte 
van de ontwikkelingen op jouw vakgebied en weet dit om te zetten naar wat nodig is binnen MEE De 
Meent Groep. Als je BIG-geregistreerd bent is dat een pré. Je bent pro actief, flexibel en staat om 
snel te schakelen tussen verschillende opdrachtgevers. Je signaleert kansen en ontwikkelingen en 
bent in staat om daar op te anticiperen. 
 
 
 
Wij bieden jou 
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Een gevarieerde en zelfstandige baan in een informele en dynamische omgeving. Je krijgt goede 
werkbegeleiding, een inwerktraject met 4 trainingen bij de MEE Academie en je kunt gebruik maken 
van onze online leeromgeving. Verder zijn er intervisiebijeenkomsten met andere collega’s. De 
arbeidstijd is in overleg te bepalen (16 -20 uur per week) en aanstelling geschiedt in eerste instantie 
voor de duur van een jaar.   
 
Het bruto maandsalaris bedraagt minimaal € 3.374,- en maximaal € 4.905,- bruto per maand op basis 
van een 36-urige werkweek gebaseerd op je ervaring en opleiding (CAO Gehandicaptenzorg, schaal 
60). Het is mogelijk om flexibel te werken wat werkdagen en uren betreft en zowel te werken vanuit 
huis als op locatie van MEE (Waalre, Noord en Midden Limburg) of in een gemeente. Dit natuurlijk 
wel afgestemd op de werkzaamheden en in overleg met opdrachtgevers en collega’s. 
 
 
Ga je deze uitdaging aan? 
Reageer dan via onderstaande button vóór 1 juni 2022. Voeg hierbij je cv en motivatie toe.  
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 
 
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Annouk van Drongelen 
(regiomanager Zuidoost Brabant), 06 – 35 11 17 70 of Klaas van Beurden (regiomanager Noord- en 
Midden Limburg/Land van Cuijk), 06 – 35 11 19 31. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen we niet op prijs. 
 
 
 


