
 

 

 

Vacature ervaren (GZ) Psycholoog  (16-28 uur) 

Zorggroep Vizie is een kleinschalige zorginstelling, die begeleiding biedt aan kinderen en jeugdigen (en 
hun ouders/opvoeders) met opvoed- en opgroeiproblematiek, middels ambulante- en 
groepsbegeleiding, logeerweekenden en onafhankelijke casusregie. Tevens biedt Zorggroep Vizie 
behandeling aan kinderen en jeugdigen (en hun ouders/opvoeders) met lichte psychiatrische 
problematiek. Door deze combinatie van ons zorgaanbod trachten wij een brug te slaan tussen 
psychiatrische en pedagogische problemen, waar clienten mee te maken hebben.  

 

Functie-omschrijving 

Ons team bestaat uit een GZ-psycholoog, een basispsycholoog, een orthopedagoog, verschillende 
ambulant begeleiders en groepsbegeleiders. We zijn op zoek naar een ervaren (bij voorkeur GZ) 
psycholoog, met de nodige kennis en ervaring op het vlak van de jeugd-GGZ. Als GZ-psycholoog bied 
je zowel individuele behandeling als ouderbegeleiding. Je stelt behandelplannen op en voert deze 
zelfstandig uit. Je hebt als GZ-psycholoog de regie over de behandeling en stuurt andere disciplines 
inhoudelijk aan. Als (GZ) psycholoog maak je rapportages, verslaglegging ten behoeve van het 
multidisciplinaire overleg, eindverslagen etc. en je sluit aan bij RTO’s met de gemeente en andere 
betrokken hulpverleners. Regelmatig breng je jouw casuïstiek in binnen het multidisciplinaire overleg 
ter evaluatie en bijstelling van het begeleidingsplan. Je onderhoudt tevens contacten met de 
consulenten van de gemeente omtrent beschikkingen en monitort dat deze op tijd worden verlengd, 
danwel afgesloten.  

Vanuit je kennis en ervaring verwachten we dat je ook inhoudelijke ondersteuning kunt bieden aan je 
collega’s en zien we graag dat je je kennis op het vlak van psychiatrische problematiek deelt binnen 
het team. Je zult tevens intakes gaan doen en wellicht ook een bijdrage gaan leveren in de nieuw op 
te starten behandelgroep. Je speelt een belangrijke in de ontwikkeling en innovatie van ons 
zorgaanbod en kunt ermee omgaan dat we gezamenlijk de kaders nog moeten bepalen.  

 
Functie-eisen:  

- Afgeronde relevante WO-opleiding (bv psychologie/orthopedagogiek of vergelijkbaar) bij 
voorkeur aangevuld met een GZ-opleiding  

- Minimaal 5 jaar werkervaring binnen de (jeugd)GGZ 
- Affiniteit en ervaring met het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek is een pré 

(mogelijk wordt dit op termijn toegevoegd aan ons aanbod) 
- Affiniteit en ervaring met groepstherapie is een pré 
- Systemische opleiding en/of werkervaring is een pré 
- BIG/SKJ-registratie 
- Kennis van complexe gezinssystemen, voorkomende problematieken op zowel kind- als 

ouderniveau 
- Je bent in staat je kennis en ervaring op een inspirerende en coachende manier over te 

brengen op je collega’s  
- In bezit van rijbewijs en eigen auto 



 
Arbeidsvoorwaarden: 
 
Wij bieden een pittige, boeiende en afwisselende baan met een inwerkprogramma op maat. 
Standplaats is Heerlen, het werkgebied bestrijkt Zuid-Limburg. Rechtspositie en salariëring zijn 
conform de CAO-Jeugdzorg. De aanstelling is voor de duur van een jaar en bij goed functioneren een 
vaste aanstelling.  
 
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Simone Frissen, algemeen manager 
en GZ-psycholoog op 06 21862881, voor arbeidsvoorwaardelijke vragen kunt u contact opnemen met 
Alex Klimala op 045 205 50 70. 
 
Je sollicitatiebrief met CV (met vermelding van SKJ registratienummer ) kun je sturen aan 
info@zorggroepvizie.nl  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


