
 

Jeugdbescherming Overijssel is op zoek naar een   

 
Gedragswetenschapper 
(Orthopedagoog (generalist) / (GZ) psycholoog) 
 
Voor 32 uur (89,89%) per week 

 

De gedragswetenschapper is werkzaam binnen het diagnostisch team, treedt vanuit 

zijn expertise adviserend, ondersteunend en coachend op richting Jeugdbeschermers, 

voert psychodiagnostisch onderzoek uit en levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling 

en de bevordering van deskundigheid bij medewerkers. 

 
 Functieprofiel: 

• Het vakinhoudelijk ondersteunen, adviseren en coachen van Jeugdbeschermers ten 

aanzien van bijvoorbeeld Kernbeslissingen en het  Plan van Aanpak (risicotaxatie en 

in kaart brengen van ontwikkelingsbedreigingen, consultatie gericht op zowel civiel 

recht als strafrecht). 

• Het leveren van bijdragen en adviseren in het kader van inhoudelijk 

hulpverleningsbeleid en aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie. 

• Het verrichten van (psycho) diagnostiek ten behoeve van een juiste verwijzing en/of 

behandeling van jeugdigen of kernbeslissing. 

• Bevorderen van de deskundigheid van Jeugdbeschermers door het bespreken van 

casuïstiek, het geven van vakinhoudelijke ondersteuning en kennisoverdracht, het 

organiseren van Methodische (VERVE) leerbijeenkomsten en eventueel (VERVE-) 

training.   

• Signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod met betrekking tot 

jeugdhulpverlening. 

• Betrokkenheid bij inhoudelijke overweging t.a.v. gesloten jeugdzorg bepalingen. 

• De eigen expertise op peil houden door het volgen van vakinhoudelijke 

ontwikkelingen. 

 

Functie eisen: 

• Een academisch afgestudeerde orthopedagoog of psycholoog. 

• Ervaring met het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek. 

• Kennis van, inzicht in en kunnen omgaan met diversiteit van de cliëntgroepen en 

werkomgeving.  

• Ervaring in het adviseren van medewerkers op vakinhoudelijk gebied. 

• Registratie in beroepsregister SKJ, NVO of NIP vereist. 

• Voorkeur gaat uit naar kandidaten met een registratie orthopedagoog generalist of 

GZ psycholoog. 
• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. 

 
 Wij bieden: 

• Arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. 

• Salarisschaal 11, € 3.115,51 - € 4.707,94 en voor de functies van Orthopedagoog-

generalist en GZ-psycholoog salarisschaal 12, € 3431,71 - 5400,75 op basis van 

een 36-urige werkweek De vakantietoeslag bedraagt 8% en er vindt een 

eindejaarsuitkering plaats van 8,3%. 
• Standplaats in Twente (Hengelo) 

 

Sollicitatie/informatie: 

Stuur voor 13 januari 2020 een korte brief met motivatie, voorzien van een curriculum 

vitae naar: Jeugdbescherming Overijssel, t.a.v. afdeling HRM, e-mail: vacature-

yv@jbov.nl. 

 

Informatie over de functie is te krijgen bij de heer W. Roest, teammanager, tel. 088-

8567800 

 

 

   

 

Jeugdbescherming Overijssel 

is een professionele 

gecertificeerde instelling voor 

jeugdbescherming.  

 

Als de ontwikkeling van 

kinderen (0 tot 18 jaar) ernstig 

in gevaar komt en hun 

veiligheid in het geding is 

door problemen bij het 

opgroeien en opvoeden, dan 

helpen wij deze kinderen en 

hun ouders/opvoeders. 

 

Onder regie van de 

gemeenten in Overijssel 

voeren onze professionals, 

door de kinderrechter 

opgelegde, maatregelen uit 

op het gebied van 

jeugdbescherming 

(ondertoezichtstellingen), 

voogdij en jeugdreclassering.  

 

Onze professionals werken 

conform VERVE (veiligheid 

en regie voor elk). Hierbij blijft 

de regie zoveel mogelijk bij 

het gezin en direct 

betrokkenen. Onze 

ondersteuning en begeleiding 

is zo licht en zo kort mogelijk. 

 

Voor onze overige activiteiten 

verwijzen wij graag naar onze 

website: www.jbov.nl. 

 

Bij Jeugdbescherming 

Overijssel werken ca. 250 

mensen verspreid over 

diverse vestigingen in heel 

Overijssel. 

 

JbOV: samen werken aan 

jeugdzorg op maat. 
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