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Ben jij een ORTHOPEDAGOOG-GENERALIST / GZ-PSYCHOLOOG en op zoek naar een nieuwe 

baan? Voel je welkom om bij ons binnen te kijken en de sfeer te proeven! 
 
ECHTKINDERACHTIG 

Jeugdzorgpraktijk echtKinderachtig is een vrijgevestigde praktijk in het hart van de Utrechtse 

Heuvelrug. Wij bieden specialistische jeugdhulp aan zowel jeugdige(n) als aan hun ouder(s) of 

gezin. Het is onze kracht om de jeugdige en het gezin systemisch te benaderen. Wij onderzoeken 

altijd de beïnvloeding van het systeem op de problemen of klachten van de jeugdige en proberen 

deze te verhelderen.  

 

echtKinderachtig biedt individuele jGGZ behandeling en diagnostiek, ambulante behandeling en 

begeleiding bij de gezinnen thuis. 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 

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 en eigenheid. Het team is 

verbonden en betrokken bij elkaar. Wij houden van hard werken, onderling kennis delen en samen 

te lunchen of een gezellige borrel te drinken. Wij kijken ernaar uit om een nieuwe collega in ons 

team te verwelkomen. 

 
ORTHOPEDAGOOG-GENERALIST / GZ-PSYCHOLOOG KIND EN JEUGD 

(Gedragswetenschapper A, 30-36 uur) 
 

Je deelt onze visie en wordt enthousiast van werken binnen de ontschotte jeugdzorg. Door samen 

te werken met meerdere disciplines leveren we maatwerk waardoor de jeugdige en zijn gezin groei 

door kunnen maken. Hier lever jij graag jouw professionele bijdrage aan. 

 

Binnen onze jeugdzorgpraktijk geef je samen met vier orthopedagogen, drie orthopedagoog-

generalisten en een GZ-psycholoog vorm aan de jGGZ-behandel- en diagnostiektrajecten. Je houdt 

ervan om individuele jGGZ behandelingen vorm te geven. Ervaring met behandeling van trauma, 

angst/dwangklachten, depressieve klachten en ouderbegeleiding is een pré. Daarnaast zul je in de 

rol van regiebehandelaar overstijgend meedenken in ambulante casussen draag je bij aan de 

diagnostiektrajecten. Je wordt enthousiast van de samenwerking met de verschillende disciplines 

en houdt van de korte lijnen binnen onze jeugdzorgpraktijk.  

 

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 

zorgvuldig behandelcontact. 

 

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

inzetbaar is. 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 eerdergenoemde waardes en kunt deze nog aanvullen met jouw persoonlijkheid. 

 

 

WAT BRENG JIJ MEE 
✓ Je hebt een afgeronde opleiding tot orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog (bij 

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

✓ Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring; 

✓ Affiniteit en ervaring met het uitvoeren van individuele jGGZ-behandeltrajecten; 
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✓ Ervaring met systemisch werken is een pré;  

✓ Je bent in het bezit van een EMDR-diploma; 

✓ Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 

✓ Je bent in staat op eigen gedrag te reflecteren; 

✓ Je bent stressbestendig en flexibel; 

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

 

 

WAT BIEDEN WIJ JOU 

✓ Wij bieden jou een mooie uitdaging in een kleinschalige ondernemende organisatie met een 

open klimaat; 

✓ Je hebt een fijne en prettige werkplek, je ontvangt een laptop en telefoon; 

✓ Een specialistisch multidisciplinair team waar jij onderdeel van bent, met variërende 

ontwikkelmogelijkheden. 

 

Wij volgen de CAO Jeugdzorg conform schaal 12 (gedragswetenschapper A) en bieden een bruto 

maandsalaris van minimaal € 3.862,06 (schaal 12.0) en maximaal € 6.078,02 (schaal 12.13) bij 

een volledig dienstverband van 36 uur per week. De inschaling is afhankelijk van jouw opleiding, 

kennis en ervaring. 

 

 

SFEER PROEVEN OF MEER INFORMATIE 

Kom langs voor een goede kop koffie of thee, kijk rond en proef de sfeer.  

Bel naar Ilse van Schaik (directeur zorg) 06-15538334 of Frederiek Zwanenburg (GZ-psycholoog) 

06-48440570, zij beantwoorden graag je vragen.  
 

 

DIRECT SOLLICITEREN 

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

zondag 19 februari 2023, per e-mail naar info@echtkinderachtig.nl. Een VOG-verklaring en het 

uitvragen van referenties zijn standaard onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

 

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

 

 
 

 

 

mailto:info@echtkinderachtig.nl

