
Navarea zoekt  een gedragsdeskundige (zzp)  
voor gemiddeld 4 uur per week 

 
Navarea is een dynamische woongroep voor 8 volwassenen met een verstandelijke beperking in 
Amsterdam. Navarea is een ouderinitiatief, waarbij de ouders zeer actief bijdragen aan het 
functioneren van de woongroep, en de zorg via PGB’s gefinancierd wordt. 
Navarea bestaat ruim 15 jaar, de bewoners zijn in een volgende levensfase gekomen. Zo zijn 
vraagstukken op het gebied van ouder worden, zelfstandigheid binnen de mogelijkheden, en  
omgaan met anderen nu met regelmaat aan de orde. 
Bij Navarea werken de begeleiders in deeltijd. 

 
Het profiel van de gedragsdeskundige:  

• Je bent een masterpsycholoog of -orthopedagoog, GZ-er of OG-er, KJP NIP en je hebt 
ervaring in het adviseren en coachen van collega’s 

• Je voelt je op je gemak in een organisatie die uitgaat van de dynamische driehoek van 
bewoners, begeleiders en ouders 

• Je kunt je goed in het perspectief van de betrokkenen verplaatsen, en gemakkelijk met 
hen samenwerken en hier op kan reflecteren.  

• Je bent iemand die in complexere situaties goed analyseert en goed overstijgend kan 
denken 

• Je hebt kennis over en ervaring met  mensen met een verstandelijke beperking 
• Je verstaat je vak, hebt kennis van en ervaring met verschillende vormen van coaching, 

advisering en begeleiding 
• Je bent in staat tot het bedenken van zowel een methodische als praktische aanpak en 

inspireert teamleden om zelf met oplossingen te komen en weet dat met tact en 
enthousiasme te brengen 

• Je bent flexibel beschikbaar 
 

Taken 
• Je adviseert en begeleidt de medewerkers van Navarea  
• Je adviseert bij het opstellen van het begeleidingsplan  
• Je analyseert, bespreekt en verheldert problemen, draagt ideeën en werkbare 

oplossingen aan zowel tijdens teamvergaderingen als op vraag van individuele 
medewerkers 

• Je levert een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van medewerkers 
• Je overlegt met de ouders over het pedagogisch beleid op Navarea 
 

We bieden 
• Je bent betrokken bij een dynamisch ouderinitiatief 
• Een klein team met bevlogen collega’s en korte lijnen 
• Een marktconform tarief 
• Gemiddeld 4 uur per week in het eerste jaar. 
• Start zo spoedig mogelijk, bij voorkeur het eerste kwartaal 2023 

 
Voor informatie over de functie en over Navarea kun je contact opnemen met Emmy Kwant, 
06-30133034, kwant@nebraska.nl  



 
Wanneer je geïnteresseerd bent, stuur dan je CV en motivatiebrief, vóór 1-1-2023, naar 
bovenstaand email-adres. 
 
Op www.navarea.nl  is veel meer informatie te vinden over de woongroep. 
 
 
 
 
 


