
 

 

INTERNE EN EXTERNE OPROEP 

Vacaturenummer 2022-63 

 

 

Draag je met plezier bij aan de ontwikkeling van jonge kinderen? Ben je een ervaren 

gedragswetenschapper die een belangrijke en dragende rol wil vervullen? Behandel- en 

expertisecentrum (BEC) Jonge Kind, locatie Sneek zoekt een  

 

GEDRAGSWETENSCHAPPER  
Postmaster: GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist  

voor 24 – 28 uur per week  

 

 

Jouw taken  

• Je bent verantwoordelijk voor het op- en bijstellen van behandelplannen in een 

multidisciplinair behandelteam en coördineert en geeft inhoudelijk leiding aan het 

hulpverleningsproces van jonge kinderen (0-7 jaar) en hun ouders.  

• Je voert naast je primaire taak als regiebehandelaar (psycho)diagnostiek uit, onder andere 

door het verrichten van gedragsobservatie en diagnostisch onderzoek vanuit de ouder-

kindrelatie.  

• Je verzorgt waar nodig zelf een deel van de (psychotherapeutische) behandeling.   

• Je bevordert de deskundigheid van collega’s door casuïstiek te bespreken en het geven 

van vakinhoudelijke ondersteuning, training en coaching.  

• Je houdt je bezig met beleidsontwikkeling en het mede vorm en inhoud geven aan 

methodiekontwikkeling.  

 

Jouw profiel  

Heb je een afgeronde academische opleiding en ben je geregistreerd als GZ-psycholoog of 

orthopedagoog-generalist? Ben je in het bezit van de basisaantekening diagnostiek, een BIG- en/of 

SKJ-registratie en heb je meerdere jaren ervaring in de (jeugd)hulpverlening? Dan zijn we op zoek 

naar jou!  

 

We vinden het fijn als je in mogelijkheden denkt, helder communiceert, onder druk beslissingen 

durft te nemen en kordaat optreedt. Daarnaast zien we graag dat je toegankelijk en betrouwbaar 

bent naar jongeren, ouders en collega’s.  

 

Jouw team  

Het BEC in Sneek is één van de vier BEC Jonge Kind locaties van Jeugdhulp Friesland. Naast de 

reguliere behandelgroepen heeft het BEC in Sneek één groep voor kinderen met autisme, één 

interne kleuterklas en vindt er ambulante behandeling plaats. Je maakt deel uit van een deskundig, 

multidisciplinair en bevlogen team, waarbij het leveren van goede zorg voorop staat. Het team 

bestaat onder andere uit orthopedagogisch begeleiders, een kinder- en jeugdpsychiater, GZ-

psycholoog, kinderarts, logopedist, spel- en kinderfysiotherapeut en een ouder- en 

gezinsbegeleider. De lijntjes zijn kort doordat er intensief contact met elkaar is. Je wordt bij 

agendabeheer ondersteund door de secretariaatsmedewerker. Je valt onder de manager 

Behandelzaken van BEC Jonge Kind. De manager geeft, samen met de manager Algemene 

Zaken, sturing aan de BEC-locaties in Sneek, Dokkum, Drachten en Leeuwarden.  

 

Ons aanbod  

• Een jaarcontract voor 24-28 uur per week, met de intentie om te verlengen.  

• Een prima salaris conform de cao Jeugdzorg schaal 11 (master) € 3.404,08 - € 5.144,01 of 

schaal 12 (postmaster) € 3.749,57 – € 5.900,99 bruto per maand bij een 36-urige 

werkweek.  

• Een afwisselende functie in een dynamische omgeving, waarin je volop de ruimte krijgt om 

je te blijven ontwikkelen als persoon en in het eigen vakgebied. Je krijgt onder andere 

structurele werkbegeleiding en intervisie, met (waar relevant) supervisie.  

• Je maakt deel uit van onze transparante, collegiale en missie-gedreven VIP-organisatie. 

We zijn Verbindend, Inventief en Professioneel.  

• Je ontvangt 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering en je kunt met fiscaal voordeel 

deelnemen aan bedrijfsfitness.   

 

https://jeugdhulpfriesland.nl/


 

 

 

 

Ben je geïnteresseerd?  

We nodigen je van harte uit om op deze vacature te reageren. Dit kan tot en met  

16 oktober 2022 via onze website www.jeugdhulpfriesland.nl/vacatures.  

 

Wil je eerst meer informatie? Je kunt telefonisch contact opnemen met Corina Wiersma-de Wagt 

(manager Behandelzaken) via 06-46395644, of een (virtueel) bakje koffie drinken met Yldau 

Bijlsma (06-52843706). Zij beantwoorden graag al je vragen!  

 

Neem voor vragen over de procedure of organisatie gerust contact op met Sytske Noordmans  

(HR-adviseur) via mail, WhatsApp of telefonisch; noordmans.s@jeugdhulpfriesland.nl of  

06-20448022.  

 

 

Voor deze vacature wordt zowel intern als extern geworven; interne kandidaten hebben voorrang in de 

procedure.  

 

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vast onderdeel bij onze 

indiensttredingsprocedure.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 

 

 

http://www.jeugdhulpfriesland.nl/vacatures
mailto:noordmans.s@jeugdhulpfriesland.nl

