Vacature
Na het invullen van onze vorige vacature zijn wij op zoek naar nog een :

Gedragsdeskundige (m/v)
(28 uur, 0.77 Fte)
De organisatie
OlmenEs is een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking.
OlmenEs heeft de ervaring en overtuiging dat het leven in een veilige en vertrouwde
gemeenschap voorziet in de behoefte van hun bewoners. Juist de samenhang in wonen,
werken, culturele en vrijetijdsactiviteiten maakt OlmenEs bijzonder en onderscheidend.
Binnen de setting van woon- en werkgemeenschap, waarin ‘het gewone leven’ de boventoon
voert, vindt professionele begeleiding en behandeling plaats. Op dit moment zijn we volop in
ontwikkeling teneinde de teams zelf organiserend te laten functioneren conform visie en
beleid van OlmenEs. Dit gebeurt met een menselijke maat voor bewoner, wettelijke
vertegenwoordiger en medewerker.
Het therapeuticum levert kennis en vaardigheden op het gebied van gedragswetenschappen,
geneeskunde, fysiotherapie, logopedie, euritmie, muziektherapie en uitwendige therapie.
Zorgvisie
OlmenEs verleent zorg op basis van een antroposofische zorgvisie en werkt vanuit de
kernmotieven ontwikkeling en verbinding. Deze zijn in alle facetten van de organisatie
herkenbaar. Naast de zorgvisie zijn deze kernmotieven ook terug te vinden in het
medewerkersbeleid, de managementstijl, besturingsfilosofie en de positionering van OlmenEs
in de maatschappelijke omgeving.
De kernopdracht in deze functie
 Samen met andere betrokkenen multidisciplinair werken aan de vertaling van de
zorgvraag van de bewoner en een bijdrage leveren aan de totstandkoming van
zorgplannen.
 Op methodische wijze ondersteuning bieden aan individuele begeleiders en teams.
 Verrichten van (psycho-)diagnostisch onderzoek.
 Een centrale rol in de behandelcoördinatie bij bewoners met een meer complexe
zorgvraag en bij de aanvraag en uitvoering van consultaties bij het CCE en
Meerzorgtrajecten.
 Bijdragen aan diverse beleidsontwikkelingen.
Functie-eisen
 Een afgeronde academische opleiding orthopedagogiek of psychologie
 Registratie als Orthopedagoog –Generalist/GZ –psycholoog is gewenst.
 Onze voorkeur gaat uit naar iemand die minimaal 5 jaar ervaring heeft in de zorg voor
volwassenen met een verstandelijke beperking en affiniteit met de antroposofische
zorgvisie of ervaring heeft met Triple-C.
 Ondernemende instelling





Bereid tot scholing en verdere ontwikkeling.
Reflecterend vermogen op processen en op eigen handelen
De zorgvisie van OlmenEs onderschrijven.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een functie voor 32 uur per week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
Gehandicaptenzorg. Voor deze functie geldt een indeling in FWG 65. Bij aanstelling is het
overhandigen van een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht en vragen we twee referenties op.
Informatie en reactie
Een uitgebreide functiebeschrijving kunt u opvragen bij de afdeling P&O via
personeelszaken@olmenes.nl.
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de heer A.Tjapkes, hoofd
Therapeuticum of een van de gedragsdeskundigen: 0516-438100.
Heeft u interesse in deze functie dan kunt u tot 11 februari a.s. op deze vacature solliciteren
door uw sollicitatiebrief en CV te mailen naar personeelszaken@olmenes.nl t.a.v. de heer
A.Tjapkes, onder vermelding van nummer G32122019
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 18 en dinsdag 19 februari a.s.
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern gepubliceerd. Interne kandidaten hebben bij
gelijke geschiktheid voorrang.

