
 
 
 

Vaca ture  
 

MEE Drechtsteden, onderdeel van de MEE Plus Groep, is primair gericht op het duurzaam vergroten van de 

zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers en tegelijkertijd op het beperken van de kosten voor de 

samenleving. Zij is een innovatieve maatschappelijke ondernemer die maximaal de krachten in het integrale 

netwerk van dienstverleners activeert en benut ten dienste van de kwetsbare burger. 

MEE Drechtsteden stelt de eigen kracht van kwetsbare burgers, wijken en buurten centraal. Zij richt zich vooral 

op dienstverlening op het gebied van leren en werken, opvoeding en ontwikkeling, buurtsteun en vrijwillige inzet.  

De waarden ondernemerschap, maatschappelijke verantwoordelijkheid en eigen kracht zijn de uitgangspunten 

voor al het handelen.   

 

MEE Drechtsteden verzorgt verschillende diensten binnen de gemeentes van de Drechtsteden, waaronder (LVB) 

diagnostiek. Diagnostisch onderzoek door MEE staat niet op zichzelf, maar maakt indien nodig onderdeel uit van 

de vraagverheldering van cliënten in de diverse sociale teams binnen de Drechtsteden. Voor de regio 

Drechtsteden zoeken wij per direct een  

 

Psychologisch assistent m/v  

(Vacature nummer 17018) 

 

24 uur per week 

 

Als psychologisch assistent  neem je zelfstandig,  in overleg met de gedragsdeskundige, psychodiagnostisch 

onderzoek af bij volwassenen en jeugdigen en werkt ze uit. Je beschrijft gedragsobservaties en testresultaten, 

beheert het testmateriaal en verzorgt aanmeldingen en registraties in het bedrijfsinformatiesysteem.  

Daarnaast ben je in staat om – onder supervisie van de gedragsdeskundige – testresultaten te bespreken met 

cliënten. 

 

Wij vragen: 

 

 Je hebt een goed ontwikkeld observatievermogen en bent sterk in zowel schriftelijke als mondelinge 

communicatie. 

 Je bent in het bezit van het diploma Psychologisch Pedagogisch assistent II of HBO toegepaste psychologie 

of je rondt deze binnenkort af.  

 Ervaring en kennis op het gebied van psychodiagnostiek en ervaring met het werken met  klanten met een 

(licht)verstandelijke beperking heeft onze voorkeur. 

 Wij zoeken een psychologisch assistent  met de volgende competenties: klantgerichtheid, integriteit, 

samenwerken, sensitiviteit, flexibel gedrag, stressbestendig en zelfstandigheid. 

 

Wij bieden: 

 Een dynamische, gevarieerde baan in een prettige werkomgeving. 

 Een werkplek binnen een professionele, sociale en zakelijke omgeving met gemotiveerde collega’s. 

 Een contract voor bepaalde tijd, vooralsnog aangegaan voor 6 maanden. Een eventuele contractverlenging is 

afhankelijk van ontwikkelingen in de markt en binnen de organisatie. 

 Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg, functiegroep 40, minimaal €1.826,-- 

maximaal € 2.701,-- bruto bij een werkweek van 36 uur. 

 

Solliciteren: 

Inlichtingen worden je graag verstrekt door Ilona de Jong (gedragsdeskundige) of Karin Smid (manager),  via 

078-7508900. Stuur je sollicitatie vóór 5 mei 2017 naar vacatureshrm@meeplus.nl .  

 

Deze vacature wordt  intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid krijgt de interne kandidaat de voorkeur. 

Ook kandidaten uit het doelgroepenregister van de Participatiewet kunnen solliciteren.  
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