Overstag Uitvoering & Zorg is op zoek naar een sterk in de schoenen staande Man of Vrouw om ons
team te komen versterken. Wij zijn op zoek naar een;

Gedragswetenschapper (24-32 uur)

Overstag Uitvoering
Is een erkende maatwerk organisatie welke gespecialiseerd is in de aanpak van jongeren met een
complexe problematiek op meervoudige leefgebieden. Onze jongeren zitten in de leeftijd van 17 tot
25 jaar. Het zijn veelal jongeren die door hun gedrag in combinatie met veelvoudige problematiek,
waaronder vaak een ‘Licht verstandelijke Beperking; bij Overstag Uitvoering terecht komen. Door de
combinaties van problemen kunnen deze jongeren vaak niet begeleid worden of passen zij niet in
voorliggende zorg- & hulpverleningsinstellingen. Hierdoor valt deze specifieke groep jongeren tussen
wal en schip, met als gevolg dat hun problemen vaak nog groter worden. De Overstag aanpak is een
onorthodoxe “hands-on” werkwijze waarbij jongeren direct geconfronteerd en begrensd worden ten
aanzien van afwijkend gedrag. Er wordt gewerkt met een begeleidingsplan, die per jongere op maat
gemaakt wordt. Sport en dagbesteding in de vorm van school of een werkstage zijn bij Overstag
Uitvoering een must. Indien de jongere zelf niet tot een passende dagbesteding kan komen, werkt hij
bij de dagbesteding van Overstag Uitvoering. Overstag Uitvoering begeleidt jongeren ambulant, 1 op
1 en ok hebben wij onze eigen 24 uurs woonvoorzieningen.
Wie zoeken we
Wij zijn op zoek naar een orthopedagoog voor 24 tot 32 uur per week. We zoeken iemand die snel,
flexibel en creatief kan denken. Als gedragswetenschapper bij Overstag Uitvoering adviseer en coach
je de persoonlijk begeleiders, woonbegeleiders en werkmeesters. De werkzaamheden kenmerken
zich door inhoudelijke verantwoordelijkheid vanuit zelfstandig en professioneel handelen. Je
adviseert en ondersteunt de PB’ers bij het nemen van kernbeslissingen en het opstellen van de
begeleidingsplannen. De PB’ers zijn leidend in het proces en bepalen welke expertise nodig is om een
bepaalde cliënt te begeleiden. De gedragswetenschapper is verantwoordelijk voor de
deskundigheidsbevordering en het leveren van een bijdrage aan methodiek- en beleidsontwikkeling.
Wat ga je doen
Als gedragswetenschapper bij Overstag lever je een bijdrage aan aanmeldingen en intakegesprekken.
Daarnaast verricht je gedragsobservaties in het kader van de indicatiestelling en/ of in het kader van
begeleiding van de jongere.
Je stelt adviezen en indicaties op. Je draagt zorg voor de dossiervorming. Je ondersteunt en adviseert
zodanig dat alle bij de begeleiding betrokken disciplines zijn geïnformeerd, geadviseerd en gecoacht
en jongeren optimaal worden begeleid.
Wat vragen we van je
Je bent in het bezit van een afgeronde academische opleiding tot orthopedagoog.
Je hebt aantoonbare ervaring en kennis als orthopedagoog
Je beschikt over goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
Je hebt kennis van (erkende) therapeutische (crisis)interventies op LvB en GGZ jongeren.
Je hebt kennis van gedragsproblemen en –stoornissen.
Je hebt kennis van het jeugdzorgsysteem.
Als je beschikt over een registratie als NVO-Generalist is dat een pré.
Je bent in het bezit van een SKJ registratie of je bent bereidt tot het verkrijgen ervan.
Bedrijfscultuur
Overstag kenmerkt zich door het informele karakter waarbij ook een nadruk ligt op
resultaatgerichtheid en effectiviteit.

Arbeidsvoorwaarden
Salaris: Marktconform
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op verlening. Een vast dienstverband hoort tot de
mogelijkheden
Contractduur: 12 maanden
Aantal uren: 24 tot 32 uur per week
Ingangsdatum: Zo spoedig mogelijk
Opleidingsniveau: WO
Ben je geïnteresseerd?
Herken jij je in deze profielschets en voldoe je aan de functie-eisen en heb jij de vereiste
competenties? Zie jij het als een uitdaging om je in te zetten in een vooruitstrevende werkomgeving?
Ben je gemotiveerd om je in te zetten voor deze dynamische doelgroep?
Ga dan de uitdaging aan en mail ons jouw sollicitatiebrief en CV naar:
sollicitatie@overstaguitvoering.nl . Voor meer informatie: zie www.overstaguitvoering.nl
Bij indiensttreding moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd kunnen worden.

