
 
De Pinnenburg zoekt:  

een Gedragsdeskundige Gehandicaptenzorg 

In het kort 

• Een mooie baan in een bevlogen organisatie! 

• Putten 

• WO in de (ortho-)pedagogiek / ontwikkelingspsychologie 

Ben jij als orthopedagoog of psycholoog op zoek naar een uitdagende en mooie 

werkplek in een christelijke organisatie die zorg biedt aan mensen met een 

(lichte) verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek en houd jij 

van pionieren? Dan is dit jouw kans! 

 

Onze organisatie 

Stichting Pinnenburg werkt op professionele wijze aan een optimale kwaliteit van 

leven en welzijn voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking. Dit doen 

we vanuit een evangelisch geïnspireerde, christelijke levensvisie en een Bijbels 

gefundeerd mensbeeld. Liefde, geloof en hoop van het evangelie van Jezus 

Christus zijn belangrijke bouwstenen voor de relatie tussen bewoners en 

medewerkers. De kleinschaligheid levert een belangrijke bijdrage aan de 

kwaliteit van de zorg. Onze kernwaarden zijn: respect, geborgenheid, uniciteit, 

vertrouwen en verbinding. 

 

De locatie en de functie 

Waar ga je werken? 

Stichting de Pinnenburg organiseert op diverse locaties in Putten wonen en 

dagbesteding. Alle bewoners hebben primair een (licht) verstandelijke beperking, 

vaak met bijkomende stoornissen zoals b.v. autisme, ADHD e.a. Er wordt naar 

gestreefd om zoveel als mogelijk het gewone leven op te pakken en daarmee de 

zelfredzaamheid te vergroten. Zinvolle dag-invulling in de vorm van werk of 

dagbesteding wordt gestimuleerd. 

Je komt terecht in een organisatie met collega’s die ieder op een gepassioneerde 

wijze gaan voor de hoogste kwaliteit van zorg en begeleiding voor de bewoners. 

De medewerkers leven mee en zijn in hoge mate betrokken bij het wel en wee 

van bewoners. 

 



Wat ga je doen? 

Als gedragsdeskundige heb je een belangrijke rol in het coördineren van de 

inhoudelijke begeleiding van bewoners, zowel in de woonsituatie als 

dagbesteding. Je werkt samen met de verschillende teams die ieder door een 

teamleider worden aangestuurd. Je deelt je vakkennis met de begeleiders en 

coaches en ondersteunt hen waar dat wenselijk is. Je geeft gevraagd en 

ongevraagd advies en hierbij zie jij toe op de uitvoering van de 

gedragsinterventies en train je desgewenst de teams. 

Natuurlijk is er ook ruimte om bewoners te ontmoeten. Je hebt oog voor de 

behoeften en verlangens van de individuele bewoner en het vermogen om de 

begeleidingsvraag goed te formuleren en tot een passende beschrijving van de 

gedragsproblemen te komen. Je zal indien nodig diagnostisch onderzoek (laten) 

verrichten. 

Als gedragsdeskundige werk je veel zelfstandig, maar kun je als teamplayer ook 

uitstekend samenwerken met diverse betrokkenen op verschillende niveaus 

binnen en buiten de organisatie. Tevens maak je deel uit deel van het kernteam 

dat de organisatie aanstuurt. 

 

Kortom een mooie en uitdagende baan waarin jij echt wat kunt betekenen in het 

leven van de individuele zorgvrager! 

 

Wat bieden wij jou? 

Wat bieden wij jou 

Je krijgt de kans om samen met andere christen-professionals vanuit je geloof en 

je professie te werken en om heel concreet iets voor de ander te kunnen 

betekenen. 

Het geloof als onderdeel van de begeleiding wordt door medewerkers en 

bewoners als een toegevoegde waarde ervaren. Je kunt rekenen op een warm 

welkom in een betrokken team en komt terecht in een organisatie die volop in 

ontwikkeling is. Een prettige sfeer, open werkklimaat en mogelijkheden om mee 

te denken staan centraal. 

 

Verder bieden wij: 

• We starten met een contract voor een periode van 12 maanden. Bij goed 

functioneren en gelijkblijvende omstandigheden wordt deze omgezet in een 

contract voor onbepaalde tijd. 

• Een contract voor 16-20 uur per week, meer of minder uren zijn bespreekbaar. 

• Een bruto salaris conform CAO Gehandicaptenzorg in FWG 60/65, min €3.189 

en max €5.476 o.b.v. 36 uur en afhankelijk van opleiding en ervaring. 

• Opleidings- en ontwikkelmogelijkheden zijn bespreekbaar. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg. 



Profiel 

Wat breng jij mee 

Om je rol als gedragsdeskundige goed uit te kunnen voeren ben jij een 

proactieve en positief ingestelde professional. Niet alleen in contacten met 

cliënten en hun netwerk heb je tact, inlevings- en motiverend vermogen, maar 

ook in adviezen aan teams kun je hen enthousiasmeren en motiveren tot 

kwaliteitsverbetering. Je staat stevig in je schoenen, bent communicatief vaardig 

en kan overstijgend denken en handelen. 

 

Verder vragen wij: 

• Je bent gemotiveerd om vanuit je geloof God en de mens te willen dienen en dit 

te willen verbinden aan je professioneel handelen 

• Academische opleiding tot orthopedagoog of ontwikkelingspsycholoog 

• Bij voorkeur ervaring in het werken met mensen met een verstandelijke 

beperking en ASS. 

 

Informatie 

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website: www.pinnenburg.nl. 

Vragen over deze functie? Je kunt contact opnemen met Rob Verhagen. M.: 

0630217599 

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatie procedure. 

Stuur je motivatie met CV naar Willeke Bonestroo per mail: 

willeke@pinnenburg.nl 
 


