Per 1 januari 2018 zoeken wij voor onze locaties beschermd wonen De Heeren
van Zorg een
Gedragsdeskundige
26-32 uur per week
Organisatie
De Heeren van Zorg biedt beschermd wonen aan mensen met een vorm van autisme die nog niet toe
zijn aan zelfstandig wonen maar dit wel willen bereiken. We tellen inmiddels 10 woonlocaties in
Amsterdam, Heemskerk, Beverwijk, Hoofddorp en Zaandijk en ongeveer 100 cliënten. Onze cliënten
bepalen onze koers en samen met hun netwerk organiseren wij de zorg en maken we samen plannen
voor de toekomst. Mensen met autisme hebben vaak behoefte aan een prikkelarme en
overzichtelijke omgeving. In de woonvormen is er ook een gemeenschappelijke ruimte waar de
bewoners gezamenlijk kunnen koken, eten en andere activiteiten kunnen ondernemen. In de woonen trainingsruimte bieden wij een plek om hun vaardigheden te ontwikkelen. Zo wordt er gewerkt
aan het vergroten van de zelfredzaamheid. De ervaring leert dat de cliënten na 3 jaar vaak klaar zijn
om te kunnen doorstromen naar individueel wonen. De begeleiding bestaat uit persoonlijke
begeleiding, woonbegeleiding en activiteitenbegeleiding. Er is 6 dagen per week begeleiding
aanwezig op de locatie en de telefonische hulpverlening is dag en nacht beschikbaar.
Functieomschrijving
Je draagt zorg voor adequate ondersteuning en hulpverlening aan cliënten en hun sociale netwerk,
en betrokken begeleiders in het professionele netwerk, door het uitvoeren van specifieke taken als
beeldvorming en interventies als advisering, begeleiding en behandeling. Je levert een bijdrage aan
kwaliteit van bestaan van cliënten en ontwikkelingen binnen De Heeren van Zorg door preventie en
voorlichting, deskundigheidsbevordering en beleidsontwikkeling.
Je nodigt begeleiders uit tot denken en discussiëren. Je bent kritisch ten opzichte van de werkwijze
en benadering en steeds op zoek naar mogelijkheden tot verbetering en vernieuwing van plannen en
procedures. Je begeleidt en adviseert op zorginhoudelijk gebied cliëntbegeleiders bij het schrijven,
uitvoeren en evalueren van zorg- en ondersteuningsplannen. Je helpt om de teams optimaal vorm te
geven en te laten samenwerken. Daarnaast adviseer je het management betreffende het
zorginhoudelijke beleid van de woonvoorziening en kun je gevraagd worden een bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling van het zorginhoudelijk beleid en het scholingsaanbod op organisatieniveau.
Functie-eisen
Je stemt je werkwijze af op de uitgangspunten van de organisatie, dat wil zeggen de wensen en
behoeften van de individuele cliënt vormen uitgangspunt van jouw handelen. Je bent open in de
communicatie en beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. Je
bent kritisch in het handelen en standvastig in je opvatting; je bent prima in staat om je eigen
grenzen te stellen. Je vermogen je werk goed te organiseren is goed ontwikkeld.
Je hebt ruime ervaring in vergelijkbare werkzaamheden en bij voorkeur in de ondersteuning aan
mensen met autisme. Je bent in het bezit van een universitair diploma orthopedagogie/psychologie.
Registratie als gezondheidszorgpsycholoog strekt tot aanbeveling.

Wij bieden
Een afwisselende en dynamische functie aan in een groeiende organisatie. Je werkt binnen een
sfeervol team met enthousiaste en bevlogen collega’s .
De functie betreft 20- 36 uur per week en valt in FWG 60, GGZ CAO. Het salaris is afhankelijk van je
achtergrond en ervaringsjaren. Verder bieden wij je goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het
pensioenfonds, eindejaarsuitkering en scholing.
Wil je solliciteren naar deze functie? Mail je sollicitatie dan graag voor 10 januari a.s. naar Ashna
Bindraban, via hrm@deheerenvanzorg.nl
Algemene informatie vind je op onze website www.deheerenvanzorg.nl

