
Zoek je een baan waarbij je het verschil kunt maken voor kinderen en jongeren? Kun jij goed de 
verbinding leggen tussen diagnostiek, behandeling, handelingsgerichte adviezen en de praktische 
uitwerking hiervan in het dagelijkse leven van onze cliënten? En zie jij jezelf graag werken in een 
informele hechte organisatie die collegialiteit, vertrouwen en ontwikkeling heel belangrijk vindt? Voor 
het team Diagnose Advies Behandeling en Begeleiding van Coach25 zoeken wij een:  
 

GEDRAGSWETENSCHAPPER (PT/FT) 
 
WIE ZIJN WIJ? 
E25 zorg en welzijn richt zich op het ondersteunen van kinderen, jongeren en (jong) volwassenen bij 
het verkrijgen van grip op hun leven. Het vergroten van de zelfredzaamheid en het bevorderen van de 
betrokkenheid staat bij ons centraal. We richten ons op het ‘sociaal domein’. Werkvelden zijn onder 
andere Jeugd, WMO en Forensische zorg. E25 zorg en welzijn bestaat uit de teams: Coach25, 
Buurtsport, Jongerenwerk, Theaterschool Koperen Kees, Muziekmeesters Westland en de Centrale 
Ondersteuning. Coach25 zet zich in voor kwetsbare jongeren die in hun ontwikkeling naar 
volwassenheid ondersteuning nodig hebben. 
 
WAT GA JE DOEN? 
Als gedragswetenschapper kom je te werken in het team dat zich bezighoudt met behandeling via een 
multifocale aanpak en handelingsgerichte GGZ-diagnostiek. Je begeleidt coaches op inhoud bij 
vraagstukken op korte of lange termijn. Het ene moment maak je inschattingen op afstand, het 
volgende moment ben je direct betrokken bij een casus. Naast de diagnostiek en behandeltrajecten 
die je zelf uitvoert biedt je intervisies aan groepen HBO-coaches en help je mee bij het up-to-date 
houden en bijscholen van onze coaches op inhoud.  
 
WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU? 
Je bent een enthousiaste en bevlogen gedragswetenschapper met ruime ervaring binnen de 
jeugdzorg. Je hebt ervaring met het zelfstandig uitvoeren van diagnostisch onderzoek en 
behandeltrajecten binnen de jeugdzorg. Je bent flexibel, denkt graag out-of-the-box en hebt een 
hands on mentaliteit. Op huisbezoek gaan, samenwerken met andere disciplines en flexibele 
werktijden zijn voor jou vanzelfsprekend. Het belang van je cliënt staat hierbij steeds voorop.  
 
Verder beschik je over: 
- Een afgeronde universitaire opleiding psychologie of orthopedagogiek. 
- Een diagnostische aantekening. 
- Een SKJ-registratie of BIG registratie 
- Kennis van jongeren met gedragsproblematiek, LVB en/of autismespectrumstoornissen. 
- Kennis van de sociale kaart van de regio’s Haaglanden, Zuid-Holland Zuid,  

Holland-Rijnland en/of Midden-Holland. 
 
WAT KUN JIJ VAN ONS VERWACHTEN? 
Je komt te werken in een klein en hecht team van gedragswetenschappers en hbo-professionals. Er is 
veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, innovatie en je eigen visie op het sociaal domein. Je krijgt 
ook de mogelijkheid om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de organisatie. De functie van 
gedragswetenschapper is gewaardeerd in schaal 10 van de CAO Sociaal Werk (max 4712,- p/m op basis 
van 36 uur). Daarnaast krijg je een eindejaarsuitkering, vakantiegeld, reiskostenvergoeding, 
bereikbaarheidsvergoeding en mogelijkheden tot (bij)scholing. De functie bedraagt minimaal 24 uur. 
Werkdagen in overleg.  
 
MEER INFORMATIE  
Ben jij die positieve, ondernemende en proactieve collega waar wij naar op zoek zijn? Dan komen wij 
graag met je in contact! Je kunt je CV en motivatiebrief sturen naar sollicitaties@e25.nl. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met Mignon Vierstraete, gedragswetenschapper, 06-28256847 of 
Astrid Duivesteijn, medewerker personeelszaken, 06-42574748. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) 
en het navragen van referenties zijn onderdeel van de selectieprocedure.  


