
 

 

 

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

Zorggroep Vizie is een kleinschalige zorginstelling die begeleiding biedt aan kinderen en jeugdigen (en 
hun ouders/opvoeders) met opvoed- en opgroeiproblematiek. Dit doen we door middel van 
ambulante- en groepsbegeleiding, logeerweekenden en casusregie. Tevens biedt Zorggroep Vizie 
behandeling aan kinderen en jeugdigen (en hun ouders/opvoeders) met lichte psychiatrische 
problematiek. Door deze combinatie van ons zorgaanbod streven wij ernaar een brug te slaan tussen 
psychiatrische en pedagogische problemen in de jeugdzorg.   

Ons team bestaat uit een basispsycholoog, een orthopedagoog, verschillende ambulant begeleiders 
en groepsbegeleiders. Wij zijn een gedreven team met jonge professionals. Hierbij zijn 
professionalisering, kwaliteit, doelgericht werken, systemisch werken en open communicatiezaken 
waar wij voor staan en die we graag verder willen ontwikkelen. 

 

Functieomschrijving 

We zijn op zoek naar een ervaren (bij voorkeur GZ) psycholoog/orthopedagoog, met de nodige kennis 
en ervaring op het vlak van de jeugd-GGZ. Als behandelaar bied je zowel individuele behandeling als 
ouderbegeleiding. Je stelt behandelplannen op en voert deze zelfstandig uit. Je hebt de regie over de 
behandeling en stuurt andere disciplines inhoudelijk aan. Voor de eigen caseload zorg je voor correcte 
dossiervoering en verloop van de zorgtrajecten. In de multidisciplinaire overleggen heb je een actieve 
rol in het bespreken van de casussen. Tevens ben je aanspreekpunt in het voordeurproces. Wellicht 
kun je ook een bijdrage gaan leveren aan de nieuw op te starten behandelgroep. 

Vanuit je kennis en ervaring bied je inhoudelijke ondersteuning aan de collega’s en deel je je kennis op 
het vlak van psychiatrische problematiek met het team. Je speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling 
en innovatie van ons zorgaanbod en je bent bereid om mee de kaders uit te zetten.  

 
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 
- 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  
- 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 
- BIG/SKJ-registratie 
- In bezit van rijbewijs en eigen auto 

 
 
 



Arbeidsvoorwaarden: 
 
Wij bieden een uitdagende, boeiende en afwisselende baan als behandelaar. 
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. Het salaris ligt tussen de  
€ 3.240,13 en € 5244,99 bruto per maand (schaal 11) bij een fulltime dienstverband (36 uur). 
 
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Alex Klimala op 045 205 50 70. 
 
Je sollicitatiebrief met CV kun je sturen aan info@zorggroepvizie.nl  
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


