
 
Over Mesazorg 
Mesazorg is een zorgaanbieder die vanuit 7 locaties in de lijn Geldermalsen -Arnhem zorgt voor de 
juiste zorg op de juiste locatie. Kleinschalige woonvormen voor kinderen, moeders met kinderen, 
jongeren, volwassenen en ouderen die hulp nodig hebben met de dagelijkse zaken en alles wat 
eromheen geregeld moet worden. Door een verstandelijke beperking, gedragsproblemen, 
psychiatrische problemen, verslavingsproblemen of als het even allemaal niet zo gaat zoals je zou 
willen, hebben zij een vorm van begeleid wonen nodig. Mesazorg geeft hen die mogelijkheid. 
Mesazorg is ondernemend en zoekt altijd naar nieuwe mogelijkheden om haar bewoners de best 
mogelijke zorg en aandacht te geven. 
De omvang van Mesazorg biedt haar medewerkers de mogelijkheid om gehoord te worden. De 
cultuur is open en informeel omdat wij van mening zijn dat dan het team het beste kan 
functioneren. 
 

De functie 
Gedragswetenschapper (10-12 uur) 

 
Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van de gezinshuiszorgteams, het verbeteren 
van de kwaliteit van de hulp en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe vormen 
van gezinsgerichte/gezinsvervangende zorg. 

• Je bent op consultatieve wijze betrokken bij de gezinshuisouders en persoonlijk 
begeleider en adviseert hen gevraagd en ongevraagd met betrekking tot de 
uitvoering van de behandeling en het hulpverleningsplan. 

• Je levert een vakmatige inbreng in het op- en bijstellen van hulpverleningsplannen in 
het (multidisciplinaire) cliëntenteam; 

• Je hebt, indien nodig, individuele behandel/begeleidingscontacten met de cliënt en 
het cliëntsysteem; 

• Je coacht waar nodig de teams in het zelfstandig vormgeven van intervisie; 
• Je bevordert de deskundigheid van jeugdzorgwerkers door het bespreken van 

casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning, advisering en training; 
• Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de 

organisatie c.q. onderdelen hiervan en methodiekontwikkeling, innovatie en 
evaluatie, specifiek van de gezinshuiszorg 

• Je bent medeverantwoordelijk voor de veiligheid van jeugdigen (met specifieke 
aandacht voor kindermishandeling en seksueel misbruik); 

• Je maakt deel uit van de vakgroep gedragswetenschappers en draagt bij aan de 
doorontwikkeling van kwalitatief goede zorg; 
 



Functievereisten 
 

Jouw profiel 

• Je beschikt over academisch werk- en denkniveau; 
• Je hebt een relevante universitaire opleiding (ontwikkelings)psychologie/(ortho-) 

pedagogiek. 
• Je bent geregistreerd bij het SKJ of in het BIG register; 
• Je beschikt over voldoende kennis van hechtings- en traumaproblematiek en vindt 

het leuk om je hierin door te ontwikkelen; 
• Je hebt een oplossingsgerichte attitude, staat voor een systemische aanpak en gaat 

uit van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid voor zowel de medewerkers als 
cliënten. 
 

Wat bieden wij 

• Mesazorg biedt jou een prachtige baan met impact in een moderne, professionele 
werkomgeving binnen een team wat staat voor de doelgroep; 

• Volop aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling; 
• Informele cultuur, korte lijnen en collega’s waar je blij van wordt; 
• Leuke activiteiten en borrels; 
• Een uitstekend pakket belonings- en arbeidsvoorwaarden; 
• Een werkgever die haar medewerkers de belangrijkste schakel vindt in haar 

dienstverlening; 
• Mesazorg groeit, groei jij mee? 

 

Interesse in deze functie? Reageer dan via email naar mvaglica@mesazorg.nl  

Kijk voor meer informatie over Mesazorg ook op onze website www.mesazorg.nl  

 

 


