
Gedragswetenschapper 

 

Bij gemeente Harlingen is het nooit saai! Met onze ligging 
aan het Werelderfgoed de Waddenzee, de rijke 
cultuurhistorie en met de stad Harlingen als enige 
zeehavenstad van Friesland heeft onze gemeente vele 
verhalen te vertellen. Geen dag bij ons is hetzelfde  
en dat willen we je graag laten zien. 
 
Voor het Gebiedsteam Harlingen zijn wij op zoek naar een 
gedragswetenschapper voor 24 uur tot 28 uur. 

 

 

Kijk voor meer informatie op 

www.harlingen.nl/werken-bij-de-gemeente 

GEZOCHT: 

  



Wie zijn wij? 
Het Gebiedsteam Harlingen bestaat uit 
een Stadsteam en een Jeugdteam. De 
sociaal werkers werken generalistisch 
en hebben allemaal hun eigen 
specialisme. Daarnaast maak je als 
gedragswetenschapper onderdeel uit 
van het team. Wanneer een inwoner een 
vraag heeft onderzoekt de sociaal 
werker samen met de inwoner (en 
andere betrokkenen) de situatie en de 
verschillende leefgebieden en kijkt naar 
de mogelijkheden tot verbetering. Dit 
leidt tot een concreet 
ondersteuningsplan waarbij ook 
specialistische hulp kan worden ingezet. 
De sociaal werkers van het Jeugdteam 
werken wekelijks binnen alle 8 scholen 
van Harlingen. Kenmerkend voor het 
werken in het Gebiedsteam van 
Harlingen is dat er met veel 
gedrevenheid met elkaar en met 
inwoners wordt samengewerkt. Er 
heerst een informele werksfeer, er 
wordt hard gewerkt en er is collegiale 
ondersteuning, zowel op inhoudelijk als 
persoonlijk vlak. De kleinschaligheid van 
de gemeente maakt dat er korte lijntjes 
zijn met onze beleidsambtenaren en 
andere netwerkpartners. 

Dit ben jij: 
 Jij bent een enthousiaste, 

inspirerende, stevige, ervaren, 
sensitieve en vrolijke 
gedragswetenschapper met een 
scherp analytisch vermogen.  

 Je neemt initiatief, benut kansen 
en bent een teamspeler.  

 Door jouw motiverende manier 
van coaching  voorzie je het 
team van energie en 
enthousiasme 

 
Dit ga je doen: 
Als gedragswetenschapper zet je jouw 
kennis en kwaliteiten in ter 
ondersteuning van de sociaal werkers. 
Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) 
en ondersteunt hen bij het analyseren 
van hun casuïstiek en denkt mee over de 
vervolgstappen die zij kunnen zetten, 
zowel individueel als in teamverband. Je 
adviseert de sociaal werkers met name 
bij het nemen van kernbeslissingen 
(beslissingen die ernstig ingrijpen in het 
leven van gezinnen en jongeren), het 
uitvoeren van risicotaxaties, het 
wel/niet doen van een  

raadsmelding en het duiden van gedrag. 
Daarnaast ondersteun je bij het afwegen 
van beschermende- en risicofactoren 
voor het onbedreigd opgroeien van 
kinderen en jongeren. Ook heb je een 
taak in de deskundigheidsbevordering 

raadsmelding en het duiden van 
gedrag. Daarnaast ondersteun je bij 
het afwegen van beschermende- en 
risicofactoren voor het onbedreigd 
opgroeien van kinderen en jongeren. 
Ook heb je een taak in de 
deskundigheidsbevordering en 
kennisoverdracht voor de sociaal 
werkers. 

Functie-eisen  
 Minimaal 2 jaar relevante 

werkervaring;  
 Een afgeronde 

beroepsopleiding en BIG 
geregistreerd of een 
afgeronde beroepsopleiding 
tot orthopedagoog-generalist 
met SKJ registratie;  

 Behandelervaring in de GGZ-
jeugd (wenselijk);  

 Ervaring in het samenwerken 
met huisartsen (wenselijk). 

 
Wat bieden wij jou? 
Een enthousiast, hardwerkend team 
(met veel verschillende expertises en 
persoonlijkheden) wat volop in 
beweging en ontwikkeling is en 
waarin je de gelegenheid krijgt om je 
professionele, autonome rol verder te 
ontwikkelen en samen te leren;  
Een fijne en informele werksfeer 
binnen een kleinschalige gemeente 
met inwoners die een directe en 
informele manier van communiceren 
hebben;  
Een tijdelijk contract voor 1 jaar (met 
uitzicht op een vast contract) en een 
bruto maandsalaris van maximaal € 
4.831,- op basis van een 36-urige 
werkweek.  
Prima secundaire 
arbeidsvoorwaarden, waaronder een 
IKB (individueel keuzebudget) van 
17,85% van je bruto maandsalaris, 
ABP-pensioen, collectieve 
ziektekostenverzekeringen, 
bedrijfsfitness, korting op 
verzekeringen en de mogelijkheid tot 
thuiswerken.  
 
Vragen? 
Voor vragen over de vacature kun jij 
contact opnemen met Maureen 
Baidjoe, teamleider Jeugdteam met 
telefoonnummer 06-51194400. 
 
Vraag over de sollicitatieprocedure? 
Neem contact op met Karina Kingma, 
HR adviseur: k.kingma@harlingen.nl 

 

Gedragswetenschapper 

24 uur tot 28 uur 

 

Is je belangstelling gewekt? 
Wij horen graag van je! 

Stuur je sollicitatiebrief 
uiterlijk 13 december 2020 
per e-mail naar 
ikwil@harlingen.nl 

 

 

Deze vacature is gelijktijdig 
intern en extern 
opengesteld. Bij gelijke 
geschiktheid heeft de 
interne kandidaat voorrang 
op de externe kandidaat. De 
briefselectie staat gepland 
voor week 51, de 
sollicitatiegesprekken 
zullen plaatsvinden op 
woensdag 23 december 
2020. 
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