Ben jij onze nieuwe collega die zich vol passie inzet en een stem geeft aan onze
ambulante cliënten, (jong)volwassenen die functioneren op een licht
verstandelijk niveau, in combinatie met psychiatrische en forensische
problematiek? Dan hopen wij snel kennis met jou te maken want wij hebben per
direct een interessante werkplek in een gezellig en divers team die staat te
popelen om met jou samen te werken!
Wij zoeken een:

Gedragswetenschapper Forensische Zorg Rotterdam
(GZ-Psycholoog / Orthopedagoog-Generalist)
Rotterdam | 24-36 uur per week
De cliënten die in zorg zijn bij Homerun Forensische Zorg krijgen vanuit een verplicht kader hulpverlening. Zij lopen gemakkelijker in de valkuilen van
het verkrijgen van bijvoorbeeld schulden, criminaliteit en verslaving. Bij Homerun Rotterdam Forensische Zorg ondersteunen we momenteel ruim 90
cliënten het leven weer stabiel te krijgen met een positief toekomstperspectief. Dit doen wij vanuit de kernwaarden van de organisatie. Dat doen we
bij hen thuis, in de PI en in nauwe samenwerking met reclassering. Team Rotterdam is een hecht en ervaren team dat vol enthousiasme de cliënt
steeds weer in staat stelt zich te ontwikkelen. De teamleden werken graag samen om meer te kunnen betekenen voor deze doelgroep en delen
hun kennis middels diverse projecten. Doe je met hen mee?
Wat ga je doen?
Je zult het team intensief ondersteunen in het vormgeven van gedragsverandering om bij cliënten tot recidive vermindering te komen. Als
gedragswetenschapper ben je zorginhoudelijk verantwoordelijk en heb je vanuit de kernwaarden een coachende, adviserende en sturende rol. Je
werkt samen in diverse begeleiding- en behandeldriehoeken, met (team)manager, trajectcoördinatoren en trajectbegeleiders. Je zult tijdens
intakegesprekken vanuit jouw expertise risico inschattingen maken en hebt in het gehele traject voornamelijk een coachende, adviserende en sturende
rol, waarin niet alleen cliënt centraal staat maar je ook in staat bent om de traject coördinator en begeleider in hun kracht te zetten. Jouw expertise en
sterke analyses doen ertoe in het team! Samen gaan we de uitdaging aan de zorg kwalitatief te versterken in de regio.







Je voert intakegesprekken met de cliënt en de trajectcoördinator in de forensische zorg en weet op verantwoorde wijze te komen tot
behandeldoelen
Je bent er voor consultatie en advisering van begeleiding en behandeling van de cliënten, je voert regie op de risicotaxatie en daaruit
geformuleerde behandeldoelen
Je begeleidt interne multidisciplinaire overleggen, intervisie en deskundigheidsbevordering
Je voert risicotaxaties uit (FARE) en gedragsinterventies uit (o.a. AR op maat).
Je levert een inhoudelijke bijdrage aan het ontwikkelen van de protocollen van de organisatie
Je denkt mee in diverse samenwerkingstrajecten met ketenpartners binnen Regio Rotterdam (bv. het Geldezelproject of de
levensloopaanpak)

Wat breng jij mee?

Professional & teamspeler; sterke sociale vaardigheden, open houding, reflecteren, afstemmen en adviseren, intermenselijke zorg,
verbinden.

Je beschikt over een academische opleiding tot psycholoog of orthopedagoog (pré: GZ-psycholoog of Orthopedagoog Generalist).

Ervaring met de LVB-doelgroep en behandeling in de forensische zorg

Affiniteit met het werken binnen het grensgebied tussen gehandicaptenzorg, jeugdhulp, ggz, en justitie

Een onafhankelijke houding en in staat snel te schakelen tussen individu, traject, keten en organisatie

Sterke sociale vaardigheden: reflectie, advies, intermenselijke zorg, opbouw en onderhoud relaties.
Wat bieden wij jou?

Ontwikkelmogelijkheden; laat je talenten bloeien, zoek je uitdagingen en wij faciliteren je. We beschikken over een
opleidingsplan (bijvoorbeeld opleiding richting Orthopedagoog Generalist) speciaal voor onze gedragswetenschappers.

Vakinhoudelijk versterken; Als landelijke organisatie brengen we expertise samen om mee te werken aan ontwikkeling van nieuwe
methodieken en trainingen.

Een afwisselende baan waarin jij het verschil kunt maken samen met een enthousiast gemotiveerd team en voor een uitdagende
doelgroep.

Prima arbeidsvoorwaarden, inschaling afhankelijk van werkervaring, fwg 65 (max. € 5270,- op fulltime basis).
Heb je nog vragen?
Lijkt het je leuk en wil je graag meer weten? Dat kan! Voor meer informatie kun je bellen met Sarupa Oedjaghir 0615381664, gedragsdeskundige van
het team en met Jemina Rhaouti, 0621394124, manager. Wij zijn nieuwsgierig naar jouw reactie, je kan solliciteren via de sollicitatiebutton op deze
website.

