
 

Thuisteam Twente zoekt een gedragswetenschapper voor 20 – 26 uur per week 
Meer/minder uren en werktijden zijn in overleg mogelijk. 
 
Werkomschrijving 
 
Als gedragswetenschapper speel je een belangrijke rol binnen een team dat zich richt op cliënten met 
soms een complexe psychische / gedragskundige en/of verstandelijke kwetsbaarheid, al dan niet in 
combinatie met lichamelijke beperkingen. 
 
Thuisteam Twente werkt in een extramurale setting. Een deel van onze cliëntengroep heeft echter in 
meer of mindere mate een beschermde woonomgeving nodig. Ons zorgaanbod is hier op afgestemd. In 
de eigen thuissituatie van de cliënt bieden wij veiligheid en structuur middels een Avondronde, 24/7 
bereikbaarheidsdienst en korte lijnen tussen cliënt, zorgverleners en ondersteunende medewerkers. 
Uiteraard werken wij hierbij als het nodig is samen met behandelaren en veiligheidsinstanties. 
 
Samen met onze orthopedagoog en het begeleidingsteam ga je als gedragswetenschapper aan de slag 
met cliënten waarvoor het zelfstandig wonen, vanwege soms complexe dubbel-problematiek, geen 
vanzelfsprekendheid is. Het begeleidingsteam bestaat uit maatschappelijk werkers, social workers, ggz-
agoog, verpleegkundigen, sociaal pedagogisch werkers, waar nodig aangevuld met medewerkers uit het 
basisteam voor huishouding en persoonlijke verzorging. 
 
Je ondersteunt het begeleidingsteam en speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren van alle onderdelen 
van het zorgprogramma / begeleidingsplan van cliënten. Zowel bij instroom, het ‘zelfstandig wonen’ en 
de uitstroom doen zich steeds vaker complexe situaties voor waarbij jij vanuit je deskundigheid aan-
schuift adviseert en ondersteunt. Je verzorgt mede de intake van cliënten en monitort de ontwikkeling 
door deel te nemen aan werkbesprekingen en evaluaties en mee te denken in crisissituaties. 
 
Ook heb je contact met het systeem van de cliënten. 
 
Het begeleidingsteam overlegt wekelijkse op maandagmiddag, het is wenselijk dat je hierbij aanwezig 
bent. Daarnaast zijn er cliënt gerelateerde overleggen waar je ook aan deel zult nemen 
 
Jouw werkplek 
 
Je werkt vanuit onze kantoorlocatie in Almelo. De cliënten waarvoor zelfstandig wonen geen 
vanzelfsprekendheid is hebben een eigen (huur-)woning, verspreid in een straal van 300 meter  
vanaf ons kantoor. 
 
De krachtige zorgondersteuners van Thuisteam Twente werken professioneel met hart voor de cliënten. 
Ze bieden praktische ondersteuning, duidelijkheid en veiligheid en staan 24/7 klaar 
 
Over Thuisteam Twente 
 
Thuisteam Twente is een kleinschalige zorgorganisatie, werkzaam in Almelo en omliggende gemeenten. 
Wij bieden praktische hulp en ondersteuning aan mensen die het moeilijk vinden de regie te voeren over 
hun dagelijks leven. Voor een deel van onze cliënten in zelfstandig wonen, vanwege psychische en/of 
verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen, niet vanzelfsprekend. Wij denken niet in doelgroepen, 
maar kijken, per cliënt, welke hulp gewenst en nodig is én hoe deze optimaal is te organiseren.  
Naast begeleiding (24/7 bereikbaar) bieden wij ook verpleegkundig toezicht, persoonlijke verzorging, 
huishoudelijke hulp, (arbeidsmatige) dagactiviteiten en ontspanning.  
 
 



 

 
 
 
 
 
Thuisteam Twente bestaat 14 jaar en is financieel gezond. Samen met 45 collega’s zetten we ons in om 
mensen te helpen. Bij Thuisteam Twente werken we met de methodiek Krachtwerk en gaan we uit van 
wat wél kan, ook als het om jouw loopbaan gaat. We bieden je werk met betekenis, de ruimte om 
jezelf te zijn en meer uit jezelf te halen. We gaan uit van mogelijkheden, de relatie staat centraal, we 
geven niet op, leren en reflecteren. 
 
Wat we van jou verwachten? 

Je bent in staat om out-of-the-box te denken als het gaat om cliënten en begeleiders in hun kracht te 
zetten (niet meer hulp dan nodig). 
Je staat stevig in je schoenen en kunt goed je eigen grenzen aangeven. Je kunt je uitstekend aanpassen 
aan een snel veranderende omgeving. 
Je bent ontwikkelingsgericht en innovatief. Bij Thuisteam Twente gaan we uit van de professionaliteit 
van de medewerker en geven deze de ruimte. Wij verwachten van je dat je goed kunt samenwerken en 
proactief kunt handelen. 
 
Wat we verder van jou verwachten : 

• Een afgeronde WO opleiding Psychologie of Orthopedagogiek. 
• Evt. aangevuld met de GZ-opleiding en BIG-registratie. 
• Ervaring en aantoonbare affiniteit met het coachen en adviseren van teams en het werken met 

mensen met beperkingen en hun (mantelzorg-)systeem. 
• Ervaring met handelen in crisissituaties en je kunt de situatie rondom de veiligheid van cliënten 

goed inschatten. 
• Ervaring met LVB, persoonlijkheids-, gedrags- en verslavingsproblematiek is een pre. 
• Kennis van de transitie in de zorg en de vaardigheden om te acteren in dit krachtenveld. 

 
Ons aanbod 

• Een uitdagende functie op een dynamische locatie. 
• Een goed salaris tussen € 3.292,- en € 4.887,- (o.b.v. 36 uur, CAO VVT, FWG 60) en max.€ 5.752,- 

(FWG 65) voor een GZ psycholoog. 
• In eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor één jaar, met de optie voor een vast contract. 
• Een vaste eindejaarsuitkering van 8,33% en 8% vakantiegeld. 
• Een uitstekende pensioenregeling waarin Thuisteam Twente bijdraagt. 
• Een afwisselende baan met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. 
• Mogelijkheden tot opleiding, training en coaching. 
• Een telefoon en laptop van Thuisteam Twente. 

 
Heb je vragen of wil je meer info, bel gerust met Erna van het Bolscher (manager zorg/maatschappelijk 
werker) of Sanne Hoeve (gedragswetenschapper/orthopedagoog).Telefoon: telefoon: 0546-455563.  
Je sollicitatie kun je tot 30-09-2021 mailen naar info@thuisteamtwente.nl.  
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 


