Vacature Regiebehandelaar
Ben jij die kundige, zelfstandige behandelaar en op zoek naar een uitdagende (ZZP) opdracht?
Functiebeschrijving
Als regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van het inhoudelijk proces van
hulpverlening. Je coördineert de behandeling van kind en gezin, stelt behandelplannen vast en ziet toe op
de uitvoering ervan. Je zorgt voor inzet en afstemming van verschillende zorgonderdelen en voert
inhoudelijk overleg met ouders, de verwijzende instantie, behandelaars en jeugdzorgwerkers. Je bent in
staat om zelfstandig te werken, maar kunt ook functioneren in een team.
Wat ga je doen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voert intakegesprekken met de cliënt (en diens systeem), werkt gedurende het hele traject met hen
samen en beïnvloedt het gezin en voert regie wanneer het gaat om door gedragswetenschapper B
uitgevoerde intakegesprekken.
Verricht (complexe) (psycho)diagnostiek in het kader van de indicatiestelling en/ of in het kader van
begeleiding/ behandeling van het gezin door het verrichten van gedragsobservaties en het interpreteren
van diagnostisch onderzoek.
Stelt de diagnose vast en stelt adviezen en indicaties op.
Levert vanuit het eigen expertisegebied een bijdrage aan het op- en bijstellen van het plan van aanpak
en/of adviseert en coacht Gedragswetenschappers B en/ of betrokken collega’s met betrekking tot het
plan van aanpak en bij het nemen van kernbeslissingen.
Beoordeelt de noodzaak tot het verrichten van (specialistisch) onderzoek bij kinderen/ jongeren,
interpreteert de uitkomsten van dit onderzoek en adviseert het multidisciplinair team naar aanleiding van
de uitkomsten.
Pleegt interventies bij risicovolle vastlopende gezinssituaties ten behoeve van de veiligheid.
Bewaakt de consistentie, kwaliteit en voortgang van de uitvoering van het inhoudelijk beleid en
methodieken, signaleert en analyseert afwijkingen en knelpunten en coacht hiertoe de
Gedragswetenschappers B en overige medewerkers.
Begeleidt Gedragswetenschappers B en jeugdzorgwerkers bij hun professionalisering en in hun
deskundigheid middels werkbegeleiding, collegiale consultatie en coaching. Geeft gerichte feedback en
koppelt feedback terug naar het management.
Fungeert als vraagbaak op inhoudelijk gebied voor de leidinggevenden en medewerkers binnen en buiten
de organisatie en behandelt vakinhoudelijk complexe zaken.

Over onze organisatie
Asendo biedt gespecialiseerde hulp aan mensen met psychische problemen door bijvoorbeeld autisme,
ADHD, depressieve gevoelens, angst, trauma, maar ook opvoedmoeilijkheden. We werken samen aan
duurzame gedragsverandering van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen. Iedere hulpvraag en
situatie is uniek, daarom heeft Asendo een breed en divers aanbod: diagnostiek, behandeling en
begeleiding. We doen dit door inzet van onze best-practice werkwijze ‘Samen aan de Slag’ om iemand
weer gelukkig te krijgen maar ook zo zelfstandig mogelijk. Zo wordt er een fundament gelegd om verder te
kunnen groeien en vanuit eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. We werken in Hart van Brabant,
Zuidoost Brabant, West-Brabant Oost en West-Brabant West. De hoofdlocatie van het behandelteam
bevind zich in Tilburg.
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Met Asendo sta je er niet alleen voor, we doen het samen.
Wie ben jij?
Jouw doel is zorg leveren met persoonlijke aandacht. Je stelt de zorgwensen en -behoeften van de cliënt
centraal en kijkt naar wat er nodig is. Je houdt van afwisseling en vindt het heerlijk om zelfstandig te
werken.
Wat vragen wij van jou?
Je hebt een relevante afgeronde universitaire opleiding als GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog of
orthopedagoog-generalist. Daarnaast ben je in het bezit van een geldige SKJ- en/of BIG registratie en
BAPD. Je bent een enthousiaste volhouder, veerkrachtig en ondernemend. Kennis en ervaring met EMDR
is een pre.
Wat bieden wij?
Het betreft bij aanvang een overeenkomst van 8-12 uur per week (verspreid over minimaal 2 dagdelen) ter
vervanging van zwangerschapsverlof in de periode van 01-07-2022 tot 31-12-2022. Salariëring in overleg
conform de CAO-jeugdzorg schaal 12 met een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van
8.3%. inzet conform een ZZP-overeenkomst is mogelijk.
Je werkt in een prettig, gemotiveerd, zelfstandig en kundig team, waarin je de kans zult krijgen je talenten
optimaal in te zetten. Kennisdeling en kwaliteitsontwikkeling staan hoog in het vaandel.
Wil jij aan de slag als regiebehandelaar?
Stuur dan je motivatiebrief en CV vóór 01-04-2022 naar personeelszaken@asendocare.nl onder
vermelding van ‘Sollicitatie Regiebehandelaar’. We zullen binnen twee weken na sluiting van de vacature
contact met je opnemen.
Heb je vragen over de vacature? Neem gerust contact op met onze collega Nadine van Wezel. Zij is
bereikbaar via telefoonnummer 013-737 01 66. Kijk voor meer informatie op www.asendocare.nl.
Voor wervingsbureaus en bemiddelaars: wij stellen geen prijs op acquisitie naar aanleiding van
deze vacature.

© Asendo2022

2/2

