Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ) is een organisatie voor
jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en onderwijs en bestaat uit: de
JeugdzorgPlus-instellingen ‘Icarus’ en ’Almata’ en de justitiële
jeugdzorginstelling ‘Het Keerpunt’. Deze instellingen bieden zorg aan
jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen. In Icarus en Almata
verblijven jongens en meisjes met een civielrechtelijke plaatsingstitel
en in Het Keerpunt jongens met een strafrechtelijke titel. Bij SJSJ
werken circa 360 medewerkers.
Voor meer informatie over onze organisatie kun je op de website
www.sjsj.nl terecht.

SJSJ is voor de locatie Cadier en Keer (Het Keerpunt en Icarus)
op zoek naar (GZ-) psychologen voor de functie van:

Gedragswetenschapper
Het team
Als gedragswetenschapper ben je onderdeel van de vakgroep gedragswetenschappers en
therapeuten. Deze vakgroep wordt aangestuurd door het Hoofd behandeling. Je bent samen met
één van onze managers behandelgroepen verantwoordelijk voor de aansturing van een
behandelteam bestaande uit 8 of 9 jeugdzorgwerkers. Binnen jouw duale rol ben je verantwoordelijk
voor de inhoudelijke aansturing van en/of ondersteuning van het behandelteam.
Wat ga je doen?
Je verricht diagnostische werkzaamheden, zodanig dat een indicatie kan worden gesteld en/of dat
aan de jongere op een verantwoorde manier zorg en behandeling kan worden geboden onder
andere door het verrichten van gedragsobservatie en diagnostisch onderzoek. Je bewaakt de
uitgezette lijn en behandelcontext, monitort de te behalen therapeutische (behandel)doelen,
signaleert hierbij afwijkingen in de behandelcontext en doet voorstellen ter verbetering. Tevens
adviseer en coach je gevraagd en ongevraagd onze jeugdzorgwerkers met betrekking tot de
uitvoering van het plan van aanpak en bij het nemen van kernbeslissingen. Naast deze
werkzaamheden bestaat de mogelijkheid tot het geven van therapie. Om je een goed beeld te
geven van jouw nieuwe werkomgeving zullen we je na een positief verlopen sollicitatieprocedure
uitnodigen om een dienst mee te draaien met één van je toekomstige collega’s.
Jouw bagage
Jij bent een bevlogen en enthousiaste professional die zich zeer betrokken voelt bij jongeren. Je wilt
ertoe doen en gelooft in de kansen die iedereen verdient. Daar gaat jouw hart sneller van kloppen.
Natuurlijk ben je je bewust van de complexe zorgvraag van onze doelgroep. Je bent dan ook niet
bang aangelegd en kunt tegen een stootje. Om aan te kunnen sluiten bij en het contact te
onderhouden met onze jongeren en hun systeem zijn goede communicatieve en sociale
vaardigheden geen overbodige luxe. Ervaring met het coachen van behandelteams zal je zeker van
pas komen.
Om als gedragswetenschapper succesvol te zijn denken wij dat je naast genoemde
persoonskenmerken dient te beschikken over een over academisch werk- en denkniveau met een

afgeronde opleiding psychologie, pedagogische wetenschappen of GGK. Heb je de opleiding tot GZpsycholoog afgerond dan heb je onze voorkeur. Je hebt kennis en bevoegdheden op het gebied van
diagnostiek en bent in het bezit van de basisaantekening diagnostiek. Kennis van de voor de sector
relevante methodieken (YouTurn, Nieuwe Autoriteit / Geweldloos Verzet (Haim Omer) en / of
complexe traumabehandeling (Blaustein & Kinniburgh)) heeft voor ons een duidelijke meerwaarde.
Wij bieden
In overleg met jou gaan we kijken of jouw en onze ambities bij elkaar passen. In elk geval kom je te
werken in een dynamische en complexe omgeving waar je alle gelegenheid krijgt om je verder te
ontwikkelen en nieuwe kennis te vergaren. Je kunt kiezen voor een dienstverband tussen 24 en 36
uur per week. Het dienstverband wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van één jaar met
het uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris voor deze functie is conform
CAO Jeugdzorg. De overige arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering van 8,3% zijn
geregeld conform CAO-Jeugdzorg.
Informatie
De rechtspositie van deze functie is conform CAO-Jeugdzorg. Het uitvoeren van een
antecedentenonderzoek maakt deel uit van de indiensttredingsprocedure.
Belangstelling?
Is op basis van deze vacature je belangstelling gewekt? Dan zien we graag je reactie in de vorm van
een motivatiebrief en Curriculum Vitae tegemoet via solliciteren@sjsj.nl. Voor nadere informatie
over deze functie, kunt u contact opnemen met:
Joost Richards, Hoofd Behandeling Icarus, tel 043-4077127
Irene Bos, Hoofd Behandeling Icarus, tel 043-4077208

