
 

Gedragsdeskundige & traumaspecialist voor cliënten (1,0 fte) 

 

 

Organisatie 

Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag de 

helpende hand: de inzet van hulphonden voorkomt namelijk isolement en biedt nieuw 

perspectief. Wij hebben ruim dertig jaar ervaring in het opleiden van hulphonden als 

steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of 

posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook jongeren met gedrags- of psychische 

problemen zijn gebaat bij de inzet van hulphonden. Onze hulphonden worden met 

respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid door deskundige 

trainers. Bijna 80 medewerkers en ruim 600 vrijwilligers werken elke dag aan de ambitie 

van Hulphond Nederland om steeds meer mensen te helpen met de inzet van een 

hulphond.  

 

Doel en inhoud van je functie 

Je maakt deel uit van het team Plaatsing Hulphonden. Je bent inzetbaar ter 

ondersteuning van het team als het gaat over psychische- en persoonlijkheidsproblemen 

van onze cliënten. Je start per zo spoedig mogelijk en rapporteert aan het hoofd 

Plaatsing Hulphonden. 

 

Kerntaken 

Je bent in deze functie verantwoordelijk voor de volgende kerntaken: 

 Participatie in de aanvraag procedure 

* screening van nieuwe aanvragen van PTSS-cliënten en indien nodig bij de 

aanvragen van cliënten met een fysieke beperking of epilepsie; 

* inschatting maken van contra-indicaties; 

* inschatting maken van de invloed van co-morbide problematiek. 

 

 Participatie in de intake procedure 

* je verzorgt samen met collega’s de intakes. Wat concreet betekent dat je de 

problematiek van de cliënten die in aanmerking willen komen voor een hulphond 

bespreekt én vertaalt, om gezamenlijk te bepalen of de cliënt in aanmerking komt 

voor een hulphond.  

     * Vertaalslag kunnen maken gericht op de praktijksituatie; 

     * Contact met behandelaars uit de eerste- en/of tweedelijns zorg; 

     * Ondersteuning van collega’s en begeleiden van intervisie bijeenkomsten; 

* Kennis delen met collega’s in bijeenkomsten. 

 

Functie-eisen 

 Kennis op HBO-denkniveau 

 Beschikken over de juiste kennis van de symptomatologie op het gebied van 

PTSS en persoonlijkheidsproblematiek 

 Aantoonbare vakkennis en ervaring op het gebied van trauma en 

traumabehandeling 

 Aantoonbare vakkennis en ervaring op het gebied van psychische aandoeningen 

in het algemeen 

 Aantoonbare werkervaring 

 Stevige persoonlijkheid 

 No-nonsense mentaliteit en realist 



 

 In staat tot het nemen van beslissingen op het vlak van indicering en contra-

indicering 

 Grote affiniteit met honden 

 

Kernvaardigheden 

Binnen Hulphond Nederland wordt gewerkt op basis van talenten en competenties. In dit 

kader gelden een aantal vaardigheden waarover iedere medewerker binnen de stichting 

dient te beschikken. De kernvaardigheden die nodig zijn om de functie van 

gedragsdeskundige & traumaspecialist succesvol te kunnen vervullen, zijn: 

 betrokkenheid/verantwoordelijkheid; 

 ondernemend; 

 samenwerken; 

 kennis/kwaliteit; 

 stijlflexibiliteit; 

 communicatiekracht; 

 initiatief. 

 

Bijzonderheden 

Bij Hulphond Nederland werk je voor een goed doel dat volop in de belangstelling staat 

en een groot publiek aanspreekt. Je gaat aan de slag in een snel ontwikkelende 

organisatie waarin veel ruimte is voor eigen inbreng, creativiteit en professionele groei. 

Je salaris is volgens de CAO Gehandicaptenzorg in schaal 45/50 en afhankelijk van 

ervaring en leeftijd. Je aanstelling betreft in eerste instantie een contract voor een jaar.  

Het betreft een ambulante functie door geheel Nederland. Indien het werk hierom vraagt 

verwachten we flexibiliteit in jouw werktijden waarbij je ook bereidheid toont om zo nu 

en dan op zaterdag te werken. 

 

Ben jij die gedreven gedragsdeskundige & traumaspecialist met een gezonde dosis 

humor die ons team wil komen versterken? Dan ben je van harte uitgenodigd om te 

solliciteren. Je motivatie en CV kun je sturen naar: 

 

Hulphond Nederland 

t.a.v. Anja Wijdeven, HR-manager 

Postbus 24 

5373 ZG HERPEN 

Tel. 0486-411878 

E-mail: a.wijdeven@hulphond.nl   

 

mailto:a.wijdeven@hulphond.nl

