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ECHTKINDERACHTIG is een vrijgevestigde jeugdzorgpraktijk in het hart van de 
Utrechtse Heuvelrug te Leersum die specialistische jeugdhulp biedt aan zowel 

ouder, kind als gezin. Wij doen dit veelal bij de gezinnen thuis en soms vanuit 
onze praktijk in Leersum. Ons zorgaanbod bestaat uit praktisch pedagogische 

gezinsbehandeling, individuele jGGz-behandeling en psychodiagnostisch 
onderzoek. Wij staan voor goede specialistische jeugdzorg waarbij de menselijke 
relatie centraal staat.   

 
WOONGROUP ‘Villa Regia’ te Leersum is ons kleinschalige woon-behandelinitiatief 

dat zich richt op jongeren van 12 tot 23 jaar die om diverse redenen voor kortere 
of langere tijd niet meer thuis bij hun kerngezin kunnen wonen. Villa Regia is in 
november 2018 van start gegaan. Het team van sociotherapeuten werkt prettig 

samen. Er is sprake van vertrouwen en een voelbare klik onderling, wat maakt 
dat er een prettig werk- en woonklimaat heerst. We bieden de jongeren 

nabijheid en een betrokken omgeving en kijken achter hun gedrag, zodat ze zich 
gezien voelen. We hebben oog voor zowel de jongeren als hun kerngezin.   
 

De jeugdzorgpraktijk en de woongroep werken nauw samen. In verband met 
uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een ervaren, enthousiaste en 

gedreven 

GZ PSYCHOLOOG  
 (Gedragswetenschapper A), 24-36 uur 

 

Wie zoeken wij?  

Als regiebehandelaar draag je eindverantwoordelijkheid voor het behandelproces 

van de jongeren op de woongroep. Je bent in staat traumasensitief te werken, 
achter het gedrag van de jongeren te kijken, en dit te vertalen naar praktisch 
handelen. Je werkt hierbij nauw samen met de behandelcoördinatoren. 

Binnen de jeugdzorgpraktijk geef je samen met de twee orthopedagogen en de 
psychotherapeut vorm aan de jGGz behandel- en diagnostiektrajecten. Je houdt 

van de diagnostische puzzel en bent in staat je bevindingen adequaat weer te 
geven en overstijgend te denken. 

Je bent een warme persoonlijkheid, die makkelijk contact maakt met onze 

doelgroep, humor en relativeringsvermogen heeft en communicatief vaardig is. 
Je werkt vanuit je hart, bent betrouwbaar en collegiaal. Je combineert kennis 

met daadkracht en je draagt zorg voor een goede dossiervoering. 

Je hebt een aantoonbare staat van dienst en brengt graag kennis en ervaring in 
onze kleine organisatie. Je hebt overzicht en bent stressbestendig, zeker in 

crisissituaties. Je vindt het een leuke uitdaging om met een zekere mate van 
avontuurlijkheid en ondernemerschap binnen een kleine maar groeiende 

organisatie te werken.  
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Wat vragen wij? 
 

✓ Een afgeronde opleiding tot GZ psycholoog, bij voorkeur variant kind en 

jeugd, met bijbehorende BIG-registratie; 
✓ Je hebt meerdere jaren ervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en 

bent gewend met complexe gezinssystemen te werken;  
✓ Je hebt affiniteit en ervaring met het groepswerk; 

✓ Je hebt affiniteit en ervaring met het doen van diagnostiek, waaronder 
persoonlijkheidsonderzoek en neuropsychologisch onderzoek; 

✓ Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel in 

woord als geschrift; 
 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden jou vanuit onze standplaats in Leersum een fijne werkplek in een 

kleine ondernemende organisatie met een open klimaat. Je werkt zelfstandig 
binnen een specialistisch team. Er heerst een enthousiaste werksfeer, waarin alle 

collega’s gedreven en betrokken zijn. Je komt in dienst van de jeugdzorgpraktijk, 
maar zult voor zowel echtKinderachtig als Villa Regia werkzaam zijn. 

Ontwikkeling van jezelf en de organisatie zijn eveneens belangrijk. Hiervoor 
worden faciliteiten geboden. 

 

Wij bieden volgens de CAO Jeugdzorg schaal 12 een bruto maandsalaris van 
minimaal € 3.431,71 en maximaal € 5.400,75 bij een volledig dienstverband van 

36 uur per week. De inschaling is afhankelijk van jouw kennis en ervaring. 
 
 

Meer informatie of direct solliciteren? 
Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Ilse van Schaik 

(06 - 15 53 83 34). Direct solliciteren? Stuur jouw sollicitatiebrief met motivatie 
en CV zo snel mogelijk, doch uiterlijk 27 oktober a.s., per e-mail naar 
info@echtkinderachtig.nl. Een VOG-verklaring is standaard onderdeel van de 

sollicitatieprocedure. 
 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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