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Vacature gedragswetenschapper 
 

 
Per 01-01-2022 voor 24 – 32 uur per week 

 
Provincie Groningen 

 
Jeugdzorg 

 
Wie zijn wij? 
X-Tense richt zich op jeugd en gezin (4 tot en met 26 jaar) met een waslijst aan risicofactoren. X-Tense biedt 
een toekomstperspectief door samen met de jeugdigen en/of gezin beschermingsfactoren te creëren. 
Hiervoor biedt X-Tense ambulante jongerencoaching, individuele begeleiding en gezinsbegeleiding en is 
aanwezig daar waar nodig.  
X-Tense werkt vanuit passie en gedrevenheid met gezinnen, jeugdigen en jongvolwassenen. X-Tense gelooft 
erin dat iedere jeugdige in een kwetsbare situatie, een gezonde toekomst verdiend.   
 
Ben jij de gedragswetenschapper die bovenstaande visie deelt? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Wat zoeken wij? 
De avonturen liggen buiten je comfortzone! De medewerkers van X-Tense, maken X-Tense. Zij zorgen ervoor 
dat de kwaliteit, resultaten en groei behaald wordt. X-Tense staat voor groei, ook voor de organisatie. Hierdoor 
zijn wij continu aan het innoveren en verbeteren.  

Flexibiliteit 
X-Tense heeft geen 9 tot 5 mentaliteit. Wij vragen van jou als gedragswetenschapper flexibiliteit 
om zo er op de momenten wanneer het cruciaal is, aanwezig te zijn.  

Out of the box 
X-Tense houdt ervan om buiten de lijntjes te denken. Wanneer alles binnen de lijntjes geprobeerd 
is, zien wij nog kansen en mogelijkheden.  

Innovatie 
X-Tense blijft innoveren. Het zorglandschap is zeer veranderlijk. X-Tense wil daarin meebewegen 
en als organisatie blijven innoveren. Hierbij zijn gedragswetenschappers van groot belang. Zij 
geven de input voor de innovaties. 

 
Functieomschrijving 
Als gedragswetenschapper bij X-Tense treed je adviserend en coachend op richting de jeugd- en gezinsagogen. 
De werkzaamheden kenmerken zich door inhoudelijke verantwoordelijkheid vanuit zelfstandig en 
professioneel handelen. Het nemen van kernbeslissingen en het opstellen van toekomstplannen gebeurt te 
allen tijde in overleg met betrokkenen, waarbij de gedragswetenschapper vanuit zijn/ haar expertise aanwezig 
is en adviserend optreedt. De jongerencoaches en jeugd- en gezinsagogen zijn leidend in het proces en 
bepalen welke expertise nodig is om een bepaalde casus in het overleg met betrokkenen te behandelen. 
Daarnaast is de gedragswetenschapper verantwoordelijk voor deskundigheidsbevordering en het leveren van 
een bijdrage aan methodiek- en beleidsontwikkeling. 
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Taken 
Het adviseren in het kader van inhoudelijk beleid en methodieken. Het vakinhoudelijk ondersteunen, 
adviseren en coachen van de jongerencoaches en jeugd- en gezinsagogen ten aanzien van kernbeslissingen 
en het toekomstplan, zodanig dat zij adequaat in staat worden gesteld om de jeugdige/het gezin/het 
systeem te begeleiden en indien noodzakelijk verwijzen. 
 

Activiteiten 

• Levert een bijdrage aan laagdrempelige en gezinsgerichte intakegesprekken met het gezin, werkt 
gedurende het hele traject met hen samen en beïnvloedt het gezin;  

• Adviseert en ondersteunt medewerkers zorginhoudelijk, zodat de zorg optimaal, veilig en kwalitatief 
verantwoord blijft voor de jeugdige/het gezin en medewerkers;  

• Ziet toe op het proces en de kwaliteit van de inhoud van de hulpverlening; 
• Ziet toe op de inhoud en kwaliteit betreft: toekomstplannen (gericht op de hulpvraag van de jeugdige 

en/of gezinnen en de aansluitingen van de doelen) en voortgangsevaluaties; 
• Begeleid en coördineert caseloadbesprekingen en geeft werkbegeleiding in samenwerking met de 

teamleider;  
• Signaleert en analyseert voor de organisatie relevante trends en ontwikkelingen binnen het eigen 

expertisegebied; 
• Vertaalt deze ontwikkelingen naar innovaties en doelstellingen ten behoeve van het inhoudelijk beleid 

en methodieken legt deze voor aan de leidinggevende en directie; 
• Signaleert knelpunten bij de implementatie en uitvoering van het inhoudelijke beleid op het eigen 

expertisegebied en methodieken binnen de organisatie onderneemt hierop passend actie. 
 

Vaardigheden 

• Zelfbewust;  
• Sociale vaardigheden;  
• Administratief onderlegd;  
• Overstijgend denkniveau;  
• Analytisch onderlegd; 
• Accuratesse; 
• Methodisch werken. 

Kennis en opleiding 

• WO afgestudeerd als orthopedagoog of 
ontwikkelingspsycholoog (pre);  

• SKJ geregistreerd (pre); 
• NVO geregistreerd; 
• Kennis van gedragsproblemen en -stoornissen (pre);  
• Kennis van (ontwikkelings-) psychopathologie;  
• Kennis van het jeugdzorgsysteem en maatschappelijke 

ontwikkeling (pre);  
• Je bent in het bezit van een rijbewijs (pre). 

 
Wat bieden wij? 

• Een functie als gedragswetenschapper van 24 - 32 uur; 
• Een salaris conform schaal 11 cao Jeugdzorg; 
• Een open werksfeer met een mensgerichte cultuur; 
• Veel aandacht en mogelijkheden voor jouw (loopbaan)ontwikkeling en persoonlijke groei; 
• Werken in een innoverende, jonge organisatie; 
• Zelfstandige tijdsindeling.  

 


