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M A T C H ?

GEDRAGSWETENSCHAPPER TRAUMA/CLAS/GIK-J

BEN JIJ EEN GEDRAGSWETENSCHAPPER MET EXPERTISE BINNEN
TRAUMA EN DENK JIJ NIET IN HOKJES? LEES DAN SNEL VERDER
OVER DE UITDAGING DIE XONAR VOOR JOU HEEFT!



UITDAGING

Op zoek naar een naald in een hooiberg. Iedereen kent die bekende uitspraak wel maar voor de functie van
gedragswetenschapper trauma/CLAS en GIK-J gaat die echt op. We zijn ons ervan bewust dat we het onmogelijke vragen: een
expertisegebied met de nodige uitdaging waarin jij je als professional staande moet houden? Misschien soms lastig maar ook een
functie bij uitstek, als jij op zoek bent naar een uitdaging!

Binnen jouw rol als gedragswetenschapper ben jij met name verantwoordelijk voor het trauma expertisegebied. Daarnaast speel
je ook een rol in de samenwerking met GIK-J. 

Expertisegebied trauma
In de intensieve specialistische behandelgroepen biedt XONAR behandeling aan kinderen en jongeren waarbij er sprake is van
complexe trauma-gerelateerde klachten of een trauma-gerelateerde stoornis. De kinderen en jongeren verblijven hier 24 uur per
dag. Deze kinderen en jongeren hebben schokkende gebeurtenissen meegemaakt waardoor de ontwikkeling problematisch
verloopt.
Uitgangspunt is om de jeugdige zo kort als mogelijk op te nemen en na een periode van specialistische behandeling met
intensieve ambulante ondersteuning weer thuis te plaatsen, dan wel een stabiele gezinsvervangende plek te bieden. Het gezin
krijgt ook vanaf het begin begeleiding om de terugkeer van de jeugdige in het gezin mogelijk te maken. XONAR beschikt over een
behandelgroep voor 6-12 jarigen en een groep voor 12-18 jarigen. 

GIK-J
Gesloten en intensief klinische jeugdhulp Zuid-Limburg (GIK-J) is een samenwerkingsverband tussen XONAR, Via Jeugd,
Mondriaan en Koraal. De samenwerkende partners hebben de nadrukkelijke ambitie om het aantal jeugdigen binnen de gesloten
en intensief klinische jeugdhulp te verminderen en de gemiddelde opnameduur te verkorten.

D O O R  K I T T Y  J O O S T E N  -  R E C R U I T E R

Misschien soms lastig maar ook

een functie bij uitstek, als jij op

zoek bent naar een uitdaging!

K I T T Y  

X O N A R



JOUW ROL

Het adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden, van uitvoerend medewerkers en
ouders/verzorgers met betrekking tot (bijdragen aan) de uitvoering van de behandeling;
Het plegen van interventies wanneer hulpverleningsprocessen stagneren of dreigen te stagneren;
Het bevorderen van de deskundigheid van interne medewerkers door het bespreken van casuïstiek en
het geven van vakinhoudelijke ondersteuning specifiek gericht op trauma gerelateerde deskundigheid;
Het leveren van bijdragen aan beleidsontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie, c.q.
onderdelen ervan en aan methodiekontwikkeling specifiek gericht op trauma gerelateerde problematiek,
innovatie en evaluatie;
Het signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod dat door de organisatie aangeboden wordt en
het formuleren van verbetervoorstellen daarin;
Het registreren van de handelingen rondom de eigen werkzaamheden, het leggen van verslag en het
opstellen van rapportages;
Intensief samenwerken met collega-organisaties en ketenpartners;
Het verrichten van (psycho)diagnostische werkzaamheden ten behoeve van trauma gerelateerde
problematiek.

Jij bent een gedragswetenschapper in hart en nieren en hebt kennis en ervaring op gebied van contextueel
en systemisch werken met trauma gerelateerde casussen. Het is een pré als jij ervaring hebt met werken als
EMDR therapeut of een andere behandelspecialisatie. Omdat het expertisegebied trauma nog volop in
doorontwikkeling is, zoeken wij ook een professional met een visie en een beetje lef om mee te bouwen aan
dit cluster binnen XONAR. Binnen GIK-J heb jij ook een belangrijke rol binnen het integraal toegangsteam.
Jij zal hier per week gemiddeld 16 uur aan besteden. Een groot deel van je werkzaamheden liggen dus ook
binnen dit stuk. 

In deze rol heb je naaste collega-gedragswetenschappers waarmee je kunt sparren in complexe casussen. Je
krijgt veel vrijheid in de uitvoering van je werk en vanuit XONAR volop mogelijkheden om jezelf te (blijven)
ontwikkelen). 
Tot jouw taken en verantwoordelijkheden behoren:

D O O R  L I A N N E  V A N  R O O I J  ( M A N A G E R
T R A U M A )
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MATCH?

Een afgeronde WO-opleiding op Post-Master niveau (Orthopedagoog Generalist of GZ-
psycholoog)?
Een BIG registratie?
Bij voorkeur Ervaring met CLAS, problematieken rondom trauma en residentie?
Bij voorkeur in het bezit van VEN-registratie EMDR of bereid om deze te behalen?
Lef, passie en ondernemerschap?

Goed salaris conform cao Jeugdzorg;
Veel vrijheid in je werk: jij bepaalt waar en hoe je werkt;
8% vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een goede pensioenregeling;
Tegemoetkoming in de zorgkosten;
Uitgebreid aanbod bedrijfsfitness en een fietsplan;
Volop ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.

Ben jij die naald in een hooiberg en heb jij:

We hebben aandacht voor jouw werkgeluk, waarbij je naast fijne collega's en een prettige
werksfeer, mag rekenen op ruime ontwikkel en opleidingsmogelijkheden. Werken binnen XONAR
iets voor jou? De voordelen op een rijtje:

In eerste instantie krijg je een contract voor de duur van één jaar voor 32-36 uur per week. Onze
intentie is om na één jaar jouw contract om te zetten naar een vast contract. 

Heb je interesse?
Let op! De vacature kent geen sluitingstermijn, zodra we elkaar gevonden hebben en de match
gemaakt is, sluiten we hem. 

Voor vragen kan je terecht bij onze recruiter Kitty op het nummer 0612580821.
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