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ECHTKINDERACHTIG BV is een vrijgevestigde jeugdzorgpraktijk in het hart van de Utrechtse 

Heuvelrug die specialistische jeugdhulp biedt aan zowel jeugdigen als aan hun ouders of gezin. Ons 

zorgaanbod bestaat uit intensief ambulante gezins- en systeembehandeling, specialistische 

ambulante begeleiding, individuele jGGz-behandeling en psychodiagnostisch onderzoek. Wij bieden 

ambulante ondersteuning bij de gezinnen thuis, ontvangen cliënten in onze praktijk in Leersum en 

ondersteunen jeugdigen waar nodig op school. 

 

Wij staan voor goede specialistische jeugdzorg waarbij de menselijke relatie centraal staat. Met 

onze, bewust gekozen, kleinschalige organisatievorm en persoonlijke benadering streven wij naar 

moderne ontschotte zorg waarbij resultaat telt. 

 

Het team van echtKinderachtig zet zich vol enthousiasme en vanuit het hart in voor de jeugdigen, 

de gezinnen en de organisatie. Wij zijn een divers team met creativiteit, eigenheid en wij zijn altijd 

op zoek naar verbinding met de omgeving. Wij kijken ernaar uit om iemand met dezelfde en 

aanvullende waardes te verwelkomen binnen ons team.  

 

Voor het verder professionaliseren van ons zorgaanbod in onze regio zijn wij op zoek naar een 

nieuwe ervaren collega 

 

ORTHOPEDAGOOG-GENERALIST / GZ-PSYCHOLOOG KIND EN JEUGD 

 (Gedragswetenschapper B / A), 28-36 uur 

 

Belangrijkste taken 
Binnen de jeugdzorgpraktijk geef je samen met de twee orthopedagogen, een orthopedagoog-

generalist, een GZ-psycholoog en een GZ-psycholoog/psychotherapeut vorm aan de jGGz 

behandel- en  diagnostiektrajecten. Je houdt van de diagnostische puzzel, zorgt voor goede 

psychodiagnostische verslaglegging, voert zelfstandig behandelingen uit en bent in staat 

overstijgend te denken. Een belangrijk deel van je werkzaamheden bestaat uit diagnostiek en het 

uitvoeren van individuele behandelingen. Zowel binnen de diagnostiek als binnen de behandelingen 

kijk je vanuit een systemisch gedachtengoed. Je hebt goed zicht op de huidige wet- en regelgeving 

binnen jGGz en weet de beleidsmatige vertaalslag te maken naar onze praktijk. Samen met het 

team ben je representatief en actief bezig met acquireren van onze werkzaamheden. 

Je bent een warme persoonlijkheid, je maakt makkelijk contact met onze doelgroep, je hebt humor 

en relativeringsvermogen en je bent communicatief vaardig. Je werkt vanuit je hart, bent 

betrouwbaar en collegiaal. Je combineert kennis met daadkracht en je draagt zorg voor een goede 

dossiervoering. 

 

Je bent een bevlogen en ervaren orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog, die direct zelfstandig 

inzetbaar is. Je hebt een aantoonbare staat van dienst, ervaring in het afnemen en uitwerken van 

een compleet diagnostiektraject en brengt graag jouw kennis en ervaring in onze organisatie. Je 

hebt overzicht en bent stressbestendig. Je vindt het een leuke uitdaging om met een zekere mate 

van avontuurlijkheid en ondernemerschap binnen een kleinschalige groeiende organisatie te 

werken. Jij bent in bezit van de eerder genoemde waardes en kunt deze nog aanvullen met jouw 

persoonlijkheid. 
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Gestelde functie-eisen 
✓ Je hebt een afgeronde opleiding tot orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog (bij 

voorkeur variant kind en jeugd), met bijbehorende BIG-registratie; 

✓ Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring; 

✓ Je hebt affiniteit en ervaring met het uitvoeren van diagnostiek en het schrijven van 

integratieve beelden; 

✓ Ervaring met systemisch werken en/of speltherapie is een pré;  

✓ In bezit zijn van een EMDR diploma is een pré; 

✓ Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

✓ Je bent in staat op eigen gedrag te reflecteren; 

✓ Je bent stressbestendig; 

✓ Je bent flexibel en kunt goed prioriteiten stellen; 

✓ Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een eigen auto. 

 

 

Wij bieden 
Wij bieden jou vanuit onze standplaats in Leersum een leuke uitdaging in een kleine 

ondernemende organisatie met een open en warm werkklimaat. Je werkt zelfstandig vanuit een 

specialistisch multidisciplinair team. Kwaliteit van zorg voor de jeugdigen en hun gezin staat hierbij 

steeds centraal. Ontwikkeling van jezelf en de organisatie zijn eveneens belangrijk. Hiervoor 

worden faciliteiten geboden.  

 

Wij volgen de CAO Jeugdzorg conform schaal 11 (gedragswetenschapper B) of 12 

(gedragswetenschapper A) en bieden een bruto maandsalaris van minimaal € 3.240,13 (schaal 

11.1) en maximaal € 5.616,78 (schaal 12.13) bij een volledig dienstverband van 36 uur per week. 

De inschaling is afhankelijk van jouw opleiding, kennis en ervaring. 

 

 
Meer informatie of direct solliciteren? 
Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Marie-Claire Gerlach, teamleider  

(06 – 43 83 69 99) of Frederiek Zwanenburg-Croles, GZ-psycholoog (06-48 44 05 70). Direct 

solliciteren? Stuur jouw sollicitatiebrief met motivatie en CV zo snel mogelijk, doch uiterlijk 

maandag 26 april a.s., per e-mail naar info@echtkinderachtig.nl. Een VOG-verklaring is 

standaard onderdeel van de sollicitatieprocedure. Dit geldt ook voor het uitvragen van referenties.  

 

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