Draag je graag bij aan een inclusieve samenleving? Een samenleving waarin iedereen kans
heeft op werk en zich kan ontwikkelen? Dan heeft Inclusief Groep een mooie functie voor
je. Inclusief Groep is een Werk- en Leerbedrijf en is werkgever van zo’n 1.200 mensen.
Zo’n 90% van ons productiepersoneel heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. Een deel van
deze mensen is in dienst van onze eigen werkbedrijven (Inclusief Gresbo) of is
gedetacheerd bij externe werkgevers. Inclusief Groep is ook arbeidsmarkttoeleider
(Inclusief Intervens). Vanuit deze rol worden onze werkbedrijven ingezet als leeromgeving
want werken leer je door te werken!
Inclusief Groep is op zoek naar een

Toegepast Psycholoog
Wat zijn je werkzaamheden?
Inclusief Groep voert trajecten uit in opdracht van verschillende gemeenten voor mensen
vanuit de Participatiewet. Dit betreft een zogenaamde brede doelgroep; bijvoorbeeld
statushouders en mensen met een indicatie beschut werken of banenafspraak. Ten
behoeve van het re-integratietraject van een kandidaat stelt de Toegepast Psycholoog een
testprogramma op om gegevens te genereren. Dit programma kan bestaan uit verschillende
diagnostische instrumenten zoals onlinetesten en worksamples. De Toegepast Psycholoog
wordt ondersteund bij het afnemen van deze testen. De Toegepast Psycholoog
interpreteert de gegenereerde gegevens en stelt het kandidaatprofiel op. Dit wordt zowel
mondeling als schriftelijk aan de kandidaat en opdrachtgever gerapporteerd.
Dit profiel betreft een advies over de kansen, mogelijkheden en de route naar duurzame
plaatsing op de arbeidsmarkt. Op basis van dit advies wordt de inhoud van het verdere
traject richting de arbeidsmarkt door de opdrachtgever vormgegeven. De Toegepast
Psycholoog ondersteunt en coacht ook de professionals binnen Inclusief Groep bij de
duiding van gedrag van kandidaten en werknemers.
Inclusief Groep is volop in beweging. Van de Toegepast Psycholoog wordt verwacht dat
hij/zij ook een actieve bijdrage levert aan het verder vorm en inhoud geven van deze
ontwikkelingen.
Wie ben je?
Jij bent een stevige persoonlijkheid die makkelijk verbinding maakt met de brede
doelgroep vanuit de Participatiewet. Niet alleen mondeling, maar ook schriftelijk ben jij
sterk. Je bent in staat om verkregen informatie te vertalen naar kansen en belemmeringen
ten aanzien van werk en kan dit in een heldere rapportage opleveren. Je hebt kennis van
de Participatiewet en het Sociaal Domein. Ook heb je kennis van de ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt. Verder ben je iemand die denkt in mogelijkheden en de samenwerking
opzoekt met je collega’s. Een afgeronde HBO opleiding Toegepaste Psychologie is een
vereiste.
Wat bieden wij?
Een uitdagende functie binnen een organisatie die maatschappelijke betrokkenheid
combineert met resultaatgericht ondernemen. Je valt onder de arbeidsvoorwaarden
conform onze eigen CAO. De salariëring is marktconform. Daarnaast kan je voordelig
sporten via bedrijfsfitness bij heel veel sportscholen, krijg je korting op je zorgverzekering
en een eindejaarsuitkering van 4%.
Enthousiast?
Ben jij enthousiast en heb je interesse in deze functie? Neem dan contact op met Ingrid
van der Oord (Teammanager Ontwikkeling), te bereiken op 0341-274111. Je sollicitatie kun
je voor 17 september versturen naar sollicitaties@inclusiefgroep.nl o.v.v. vacature
Toegepast Psycholoog. Indien je ons team graag zou willen versterken, maken wij graag
een afspraak voor een kort oriënterend gesprek (eventueel via Teams).

