Adviserend gedragskundige (orthopedagoog/ psycholoog,
gemiddeld ca 4 uur/ week)
Wie zijn wij?
Coöperatie Boer en Zorg levert met ca. 175 locaties kleinschalige zorg in de provincies Utrecht,
Flevoland, Overijssel en Gelderland. Het bedrijfsbureau is gevestigd in Wageningen en faciliteert de
leden door gezamenlijk zorg in natura te contracteren in de verschillende sectoren van de WLZ,
WMO en JW en deze te leveren volgens geldende kwaliteitskaders en professionele richtlijnen. Wij
bieden kennis, ICT, advies en kennisuitwisseling/-bevordering. Daarnaast zijn we een platform voor
overleg tussen zorgondernemers onderling en andere ketenpartners.
Wie zoeken wij?
Wij zijn per direct op zoek naar 2 ervaren gedragskundigen, voor elk ca 4 uur per week, die gewend
zijn om op zzp-basis of detacheringsbasis in een veelzijdige functie te werken als adviserend
gedragskundige voor onze leden. Bij voorkeur heb je ervaring met kleinschalige zorgorganisaties,
zoals zorgboerderijen.
Algemene functiekenmerken
Je bent als adviserend gedragskundige namens opdrachtgever Coöperatie Boer en Zorg
verantwoordelijk voor het bewaken van het zorgleefklimaat op de ca. 20 kleinschalige locaties waar
wij 24-uurszorg leveren, doorgaans in de leveringsvorm VPT (exclusief behandeling). Je doet dit
vanuit de visie van Coöperatie Boer en Zorg en het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Voor deze
locaties leveren wij mediërende behandelexpertise. Op de locaties zijn gedragskundigen aan de
teams verbonden die cliëntgebonden consultatie en advies bieden.
Taken en verantwoordelijkheden
Je taken en verantwoordelijkheden zijn:







Ondersteuning aan de zorgondernemer bieden om het leefklimaat te laten aansluiten bij de
behoefte van de cliënt
Gevraagd en ongevraagd meekijken met zorg-leef-plannen of rapportages en adviseren
m.b.t. leefklimaat en begeleiding
Advies geven aan de zorglocaties over het proces van intake. Op verzoek (mede) beoordelen
van een intake (o.a. bij intake VG7). Je hebt een vetorecht namens CBZ bij het toelaten van
VG7 cliënten
Bepalen of er specialistische behandelzorg of diagnostiek nodig is
Adviseren bij evaluaties en eenzijdige beëindiging zorg





Adviseren bij complexe situaties
Participeren in het regionale crisis interventie team van het zorgkantoor
Adviseren over Meerzorg, ondersteunen bij aanvragen.

Competenties
Je voldoet aan het competentieprofiel orthopedagoog-generalist van de NVO/NIP, beroepsvariant B.1
Het vormgeven van de inzet van behandelexpertise is voor ons een nieuwe ontwikkelingsfase in ons
zorgaanbod. Wij verwachten dat jij kunt omgaan met processen die mede dankzij jouw inbreng nog
verder moeten worden vormgegeven. Aanvullend hechten wij veel waarde aan de volgende
competenties:
•
•
•
•
•
•

Je hebt empathisch vermogen
Je bent samenwerkingsgericht
Je kunt bruggen slaan tussen richtlijnen en de gevarieerde praktijk
Je bent daadkrachtig en accuraat
Je kunt snel schakelen tussen verschillende zorgomgevingen
Je hebt affiniteit met kleinschalige zorg en zorgboerderijen

Opleidings- en ervarings-eisen
•
•

Je hebt een universitaire opleiding afgerond als orthopedagoog-generalist of GZpsycholoog, bij voorkeur aangevuld met een 2-jarige postmasteropleiding
Je hebt ruime ervaring met het inhoudelijk ondersteunen en coachen van het
persoonlijke en professionele netwerk van mensen met verstandelijke beperkingen,
specialistische deskundigheid op één of meer bepaalde kennisgebieden (autisme, EMB,
seksualiteit, LVB, psychiatrie, ouderen, et cetera);

Arbeidsvoorwaarden
Wij zijn een netwerkorganisatie en sluiten voor deze functie een overeenkomst van opdracht met
onafhankelijke zelfstandige gedragskundigen (op zzp-basis of detachering). Facturatie is op basis van
gerealiseerde uren. We verwachten een gemiddelde inzet van 4 uur per week nodig te hebben.
Informatie en reactie
Uw sollicitatie kunt u richten aan Bas Verhagen, Manager Zorg: b.verhagen@boerenzorg.nl. Voor
meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Bas Verhagen via de email of
telefoonnummer: 06-11807567. Wij streven er naar om in april met deze vorm van behandelinzet
van start te gaan en gaan graag in de tweede helft van maart in gesprek met kandidaten.
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