
Vacature  
 
 

Tragel ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking opdat zij een goed leven kunnen leiden 
in de samenleving. Onze cliënten hebben veelal langdurige en intensieve zorg nodig. Dit doen wij 
samen met alle betrokkenen met begeleiding, zorg, behandeling en verschillende mogelijkheden voor 
wonen, werk, activering en vrije tijd. Ons nieuwe motto 'Samen doen' heeft als doel de participatie aan 
de samenleving te vergroten. Tragel heeft ruim 90 woon- en dagbestedingslocaties in heel Zeeuws-
Vlaanderen. Ruim 775 collega’s maken zich hard voor de zorg van mensen met een verstandelijke 
beperking. 
 
    Voor het Expertisecentrum zijn wij op zoek naar: 
      orthopedagoog/psycholoog 
 
die handelt vanuit de kernwaarden van Tragel: betrokken, professioneel en bijzonder.  
 
Wat verwachten wij van jou? 
Binnen Tragel is de afgelopen periode hard gewerkt aan het ontwikkelen van zorgprogramma’s. We 
onderscheiden hierin de volgende zorgprogramma’s: LVB, MVB, EVMB, Kind & Gezin en Ouderen.  
Binnen deze zorgprogramma’s is de passende ondersteuning uitgewerkt die geboden wordt aan de 
betreffende cliënten. De intensieve begeleiding en behandeling vindt plaats op de hoofdlocatie in 
Clinge. De cliënten met een minder intensieve ondersteuningsvraag wonen verspreid over Zeeuws 
Vlaanderen. 

Wij verwachten van de kandidaat dat hij/zij een teamspeler is met een zelfstandige, richtinggevende 
houding en beschikt over de kerncompetenties sensitiviteit, responsiviteit, lerende oriëntatie, 
vertrouwen, doorzettingsvermogen en zelfreflectie. Daarnaast wordt van hem/haar verwacht dat er 
een bijdrage wordt geleverd aan de kwaliteit van de vakgroep gedragsdeskundigen en daarin actief 
samenwerkt met de andere gedragsdeskundigen. 
 
Je werkomgeving 
Ter aanvulling van de vakgroep gedragsdeskundigen zoeken wij een orthopedagoog/ psycholoog. De 
vakgroep bestaat uit verschillende orthopedagogen, psychodiagnostici,  
GZ-psychologen, psychologen en GZ psychologen in opleiding. 

De vakgroep werkt multidisciplinair samen met de (para)medici en vaktherapeuten. 

De gedragsdeskundigen adviseren en ondersteunen RVE managers en werken nauw samen met de 
begeleidingsteams bij de behandeling en begeleiding van cliënten met een verstandelijke beperking 
van verschillende leeftijden en bijkomende (gedrags)problematiek.  
 
Jouw profiel 
Universitair opgeleid psycholoog/orthopedagoog bij voorkeur minstens 3 jaar werkervaring en 
ervaring met mensen met een verstandelijke beperking geniet de voorkeur. Ervaring en/of affiniteit 
met de doelgroep personen licht en matig verstandelijk beperkt. 

Arbeidsvoorwaarden 
We bieden je een afwisselende functie in een organisatie met korte lijnen en een informele werksfeer. 
Je krijgt de kans om op een persoonlijke, authentieke manier je werkzaamheden uit te voeren. De 
CAO Gehandicaptenzorg is van toepassing. Het gaat om een functie van 24 uur per week. Inschaling 
is uiteraard afhankelijk van opleiding en ervaring, functieniveau (FWG 60 - 65). 

Interesse?  
Herken je jezelf in dit profiel en ben je enthousiast geworden? Dan ontvangen wij graag jouw 
motivatie met CV per mail gericht aan personeelsadministratie@tragelzorg.nl of per post gericht aan 
Tragel, T.a.v. Personeelsadministratie, Sterredreef 50, 4567 BL Clinge. 
 
Informatie en sollicitatie 
U kan voor meer informatie telefonisch contact opnemen Wilma Tuenter, manager Expertisecentrum 
via het nr. 06-29023843, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur. 
Solliciteren kan tot en met 10 september 2017. 
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