
 
 
Parttime orthopedagoog/gedragsdeskundige 
 
Bij onze kleinschalige zorgorganisatie kan jij als orthopedagoog het verschil maken voor 
onze cliënten. Vanwege de toenemende zorgbehoefte van onze cliënten alsmede het 
zwangerschapsverlof van onze vaste orthopedagoog, willen we het team graag structureel 
versterken met een tweede orthopedagoog    
 
Wat ga je doen? 

• Het opbouwen van fijne en langdurige contacten met onze cliënten en collega’s. We zijn 
namelijk op zoek naar iemand die voor langere tijd met ons de verbinding wil aangaan. 

• Het in kaart brengen van onder andere de emotionele ontwikkeling en de intelligentie van 
onze cliënten en op basis hiervan advies te geven aan de begeleiders.  

• Het observeren van cliënten.  
• Het adviseren van begeleiders bij hun zorginhoudelijke werkzaamheden. 
• Begeleiders ondersteunen bij het opstellen van individuele ondersteuningsplannen voor 

cliënten met een zwaardere VG ZZP indicatie. 
• Het voeren van gesprekken met cliënten over de moeilijkheden waar ze tegen aan lopen.  
• Meedenken over het beleid binnen onze organisatie.  

 
Werken bij ZOMO 
ZOMO Wonen en Dagbesteding biedt professionele zorg aan (jong) volwassen mensen met een 
verstandelijke beperking met locaties in Vleuten, IJsselstein, Harmelen, Utrecht en Houten. De 
cliënten en hun ouders staan bij ZOMO centraal en wij zien de samenwerking en contact met de 
cliënt zelf en hun ouders dan ook als een essentieel onderdeel van de begeleiding.  
 
Waarin onderscheiden we ons? 
ZOMO staat voor uitstekende zorg en ondersteuning aan haar cliënten. We werken met kleine teams 
om onze cliënten zo goed mogelijk te begeleiden en hun leven zowel individueel en als onderdeel 
van de groep zo prettig mogelijk te maken. Er is veel ruimte om met elkaar leuke activiteiten te 
ondernemen en er is oog voor individuele aandacht. 
 
Bij ZOMO is er géén onnodige bureaucratie en we sturen je niet van het kastje naar de muur. In onze 
kleine en gezellige organisatie maken we duidelijke afspraken met elkaar, zijn de communicatielijnen 
écht kort en geven we onze medewerkers – binnen heldere kaders - de vrijheid om samen met de 
directe collega’s invulling te geven aan de dagelijkse werkzaamheden. Dit maakt werken bij ZOMO 
zowel uitdagend als bijzonder prettig!  
 
 



 
 
Van onze nieuwe collega vragen wij: 

• Kennis van de doelgroep en de problematiek van de doelgroep (syndromen, 
gedragsstoornissen en allerlei vormen van beperkingen). 

• Je haalt voldoening uit het werken met mensen met een verstandelijke beperking.  
• Minimaal 5 jaar ervaring in een vergelijkbare functie als orthopedagoog/gedragsdeskundige. 
• Een afgeronde universitaire studie orthopedagogiek en je bent in het bezit van een 

Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD). 
• Een open, respectvolle en oplossingsgerichte werkhouding. 
• Je bent flexibel en je vindt het leuk om intensief met collega’s samen te werken.  
• Je bent in het bezit van een rijbewijs. 

 
Dit bieden wij: 

• Een leuke functie voor 16 - 24 uur 
• Een bruto maandsalaris conform de CAO Gehandicaptenzorg van maximaal € 4.304 (FWG 55) 

bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van je opleiding en ervaring. 
• Een prima pensioen bij pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZ&W) 
• Een eindejaarsuitkering van 8,33% en 8,0% vakantiegeld 
• Ruime opleidingsmogelijkheden zodat je je kunt blijven ontwikkelen 
• Een uitdagende baan in een mensgerichte organisatie 

 
Solliciteren: 
Wil je bij ons als orthopedagoog/gedragsdeskundige komen werken? Leuk! Stuur dan je cv en 
motivatiebrief naar info@zomozorg.nl dan spreken we elkaar snel!  
 
Heb je nog vragen of wil je een keer komen kijken hoe het is?  
Neem gerust contact met ons op. Stuur een mail naar info@zomozorg.nl of bel ons. Alle informatie 
over onze organisatie vind je op www.zomozorg.nl. 
 
 
 
 
 


