
             

 
 

Op zoek naar een BuitenGewoon leuke baan? 

 
. 

 
BuitenGewoon Raamsdonk is een kleinschalige zelfstandige zorgaanbieder en biedt betrokken en 

professionele begeleiding aan jeugdigen met autisme en belevingsgerichte dagbesteding voor seniore 
mannen met geheugenproblematiek. 

Voor de begeleiding en behandeling van jeugdigen met autisme zijn we per direct op zoek naar een 

GEDRAGSDESKUNDIGE (WO) 

Uren in overleg. 

De Functie:    Als gedragsdeskundige heb je een zeer afwisselende functie. Je bent inhoudelijk verantwoordelijk 
voor een passende, systeemgerichte begeleiding en behandeling van jeugdigen met autisme. Je betrekt ouders en 
het systeem rondom de jeugdige actief bij het proces. Je verricht gedragsobservaties, interpreteert diagnostisch 
onderzoek, stelt zorgplannen op, rapporteert over de voortgang en evalueert.  Daarnaast speel je een belangrijke 
rol in de ondersteuning van het team door het voeren van intakegesprekken en het adviseren en coachen van onze 
jeugdzorgwerkers bij complexe casuïstiek. Bovendien ondersteun je onze jeugdzorgmedewerkers bij het schrijven, 
uitvoeren en evalueren van zorgplannen. Je neemt deel aan multidisciplinair overleg, intervisiebijeenkomsten en 
teamoverleg. Je draagt bij aan deskundigheidsbevordering van onze jeugdzorgwerkers en bent in staat om 
inhoudelijke kennis over te brengen en te vertalen in praktische handvatten voor anderen.  Ook lever je een 
bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het zorginhoudelijk beleid van BuitenGewoon. Aanvullend werk je met 
regelmaat op een van de groepen. Dit kan ook op zaterdag zijn. 

Wie ben jij?     Je hebt een afgeronde WO-opleiding in één van de gedragswetenschappen zoals Psychologie of 
Orthopedagogiek en bent SKJ-geregistreerd. Je bent in staat om systemisch te kijken en hebt ervaring met 
systeemgericht werken. Een diploma in systeemgericht werken is een pré. Je hebt ervaring en affiniteit met het 
werken met jeugdigen met autisme, met het coachen en adviseren van een team en individuele begeleiders en je 
hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen auto en 
woont binnen een straal van 30 km van Raamsdonk. Daarnaast vinden we de volgende eigenschappen belangrijk: 

• Je bent flexibel, oplossingsgericht en kunt zowel goed samen- als zelfstandig werken 
• Je kunt reflecteren op je eigen handelen en neemt verantwoordelijkheid 
• Je bent betrokken en empathisch 
• Je bent oprecht en betrouwbaar  
• Je kunt informatie in begrijpelijke taal overbrengen, zowel mondeling als schriftelijk 

Wat bieden wij?    Een zelfstandige baan in een klein team van enthousiaste, betrokken en deskundige 
professionals, een prettige, groene werkomgeving en veel ruimte voor eigen inbreng. In eerste instantie een min-
max contract (uren in overleg) voor bepaalde tijd, waarbij afhankelijk van de wederzijdse tevredenheid een 
verlenging zeker tot de mogelijkheden behoort. Het salaris is conform CAO Jeugdzorg, schaal 11. 

Solliciteren?    Stuur je cv met motivatie naar info@buitengewoonraamsdonk.nl of per post. Heb je nog vragen? 
Kijk op www.buitengewoonraamsdonk.nl of neem contact met ons op.  

 
 

 

BuitenGewoon Raamsdonk 
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