
 

Behandelcoördinator / GZ-psycholoog vanaf 16 uren per week 
 
“Samen kom je verder”  Voor versterking van ons team zijn we op zoek naar een parttime 

Behandelcoördinator die flexibel beschikbaar is voor i.i.g. 16 uren per week. Weet jij impact te maken 

wanneer het gaat om complexe zorgbehoefte? Lees dan verder! 

Waar hebben we jou als Behandelcoördinator voor nodig? 
Voor zowel de 24x7 opvang en het ouder- en kind huis “De Berkenhof” zoeken we een bekwame 
behandelcoördinator (of een GZ-psycholoog/ klinisch psycholoog) die meer wil dan alleen behandelen. We 
zoeken namelijk iemand die naast het coördineren van de behandelingen zijn eigen leiderschap verder wil 
ontwikkelen in het opzetten en aansturen van het behandelteam. De kaders voor het opzetten van een 
multidisciplinair behandelteam dienen nog ontwikkelt te worden en er zal inhoud aan moeten worden 
gegeven. Dit is een belangrijk aspect binnen de functie. Je hebt daarmee ook een sturende positie in onze 
organisatie. 
 
Je hebt een verantwoordelijke taak ten aanzien van diagnostiek en beeldvorming, ondersteuning en 
behandeling van het kind en zijn/ haar netwerk. We vinden het belangrijk dat je passie hebt voor zowel de 
behandeling als voor diagnostiek. Naast je eigen cliëntcontact, geef je supervisie aan collega’s waarbij het voor 
jou een kracht en uitdaging is om je collega’s op al hun verschillende niveaus en met hun verschillende 
karakters te coachen. Wij vinden het belangrijk dat je je kennis kunt combineren met een warme, persoonlijke 
en toegankelijke benadering naar cliënten en collega’s toe. 

• Je denkt mee over de in te zetten hulpverlening (behandeling) voor kinderen en/of hun ouders. 

• Psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren bij kinderen en/ of hun ouders; 

• Je bent beschikbaar op consultbasis voor de medewerkers en fungeert als een sparringpartner; 

• Je houdt de deskundigheid van je collega’s hoog door het geven van supervisies, intervisies, coaching en 
begeleiding; 

• Je geeft leiding, ondersteuning en advies aan alle bij de behandeling betrokken disciplines, zodat alle 
gezinnen en systemen optimaal begeleid kunnen worden; 

• Je geeft gevraagd/ongevraagd advies ten aanzien van de in te zetten hulpverlening voor kinderen en hun 
ouders; 

• Je denkt mee over het in te zetten beleid van de organisatie en of deze passend is voor de kinderen en hun 
ouders. 

Jouw werkomgeving bij Het SamenHuis 
We hebben een tweetal locaties, een Ouder-Kind huis “De Berkenhof” te Zuidlaren en een woonvorm voor 
jeugdigen tussen de 6 en 18 jaar met uiteenlopende problemen,”24x7” te Sappemeer. Met ongeveer 60 
betrokken en bekwame collega’s werk je samen om de zorg en behandeling optimaal in te zetten. 

24x7:Bij deze locatie richten wij ons op kinderen die getraumatiseerd zijn en/of (ernstige) hechtingsproblemen 
ontwikkeld hebben. Het doel is om deze kinderen een stabiele plek te bieden waar ze zich volwaardig kunnen 
ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen. 
Het is een leefgroep/ behandelgroep waar kinderen (tijdelijk) kunnen wonen. Het gaat om hulp voor jeugdigen 
die in een groep wonen en 24 uur per dag begeleid worden door een team van jeugdprofessionals. 
Het is een vorm van hulpverlening waarbij kinderen (tijdelijk) dag en nacht buiten hun eigen omgeving 
verblijven. Na het achttiende jaar is er bij een duidelijke hulpvraag een verlenging van de plaatsing mogelijk tot 
drieëntwintig jaar.  

De Berkenhof: Dit is een Ouder & Kind Huis. Wanneer er (ernstige) zorgen bestaan ten aanzien van de 
ontwikkeling en/of de veiligheid van een kind, waarbij een uithuisplaatsing wordt overwogen of al heeft 
plaatsgevonden, kan opname bij ons ouder en kind huis "De Berkenhof" worden overwogen. Binnen de 
gezinsopname krijgen de ouders een (laatste) kans om te laten zien dat zij met behulp van een intensief traject 
kunnen komen tot stabiel en ‘goed genoeg’ ouderschap waardoor kinderen weer gezond en veilig kunnen 



 

Behandelcoördinator / GZ-psycholoog vanaf 16 uren per week 
 
opgroeien. De gezinsopname biedt helderheid in het opgroeiperspectief van de jeugdige. Het verblijf 
ondersteunt de aanmelder om te komen tot zorgvuldige besluitvorming ten aanzien van het opgroeiperspectief 
van het kind of de kinderen in het gezin. 
Bij een groot deel van de kinderen is er een kinderbeschermingsmaatregel opgelegd in de vorm van een 
ondertoezichtstelling (OTS) en/of een machtiging tot uithuisplaatsing (MUHP). Bijvoorbeeld gezinnen met een 
pasgeborene waarbij sprake is van een VOTS en (dreigende) uithuisplaatsing. 

Wie ben jij? 
Je kunt bij Het SamenHuis aan de slag wanneer je gepassioneerd bent in je werk en bij voorkeur ervaring 
hebt met veranderende organisaties. Het is fijn wanneer jij iemand bent die het leuk vindt om zichzelf ook te 
blijven ‘behandelen’, als coach optreedt en op een warme en persoonlijke wijze cliënten en collega’s 
benadert. Verder… 

• Je bent beschikbaar voor tenminste 16 uren per week op flexibele of vaste basis. 

• Beschik je over een afgeronde universitaire opleiding orthopedagoog generalist of GZ-psycholoog; 

• BIG-registratie als GZ-psycholoog; 

• Relevante werkervaring in zowel behandeling als diagnostiek; 

• In staat hoogwaardige kwaliteit te combineren met laagdrempeligheid en toegankelijkheid en te vertalen 
naar creatieve, oplossingsgerichte en kindgerichte behandeling; 

• Denk je buiten de kaders en bereik je kinderen in hun eigen belevingswereld;  

• Ben je in staat om kaders te ontwikkelen voor het opzetten van een deels nieuw team in een dynamische 
organisatie, te coachen op verschillende niveaus en gericht op individuele behoefte;  

• Beschik je over relevante kennis en ervaring van en met het werken met kinderen en hun netwerk; 

• Ben je in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer. 

Wat bieden wij? 
Een gave dynamische werkplek waar een informele sfeer heerst en je gaat werken met een superleuk team. 
Het is een flexibele functie met ruimte en aandacht voor eigen ontwikkeling. We beginnen met een 
jaarcontract, voldoen we na een jaar aan elkaars verwachtingen, dan bieden we je graag een vast contract aan. 

Alle voorwaarden zijn conform de CAO Jeugdzorg met salariëring in schaal 11/12. Daarnaast bieden we een 
tegemoetkoming in zorg- en reiskosten, eindejaarsuitkering à 8,33% èn vakantiegeld. 

Sollicitatieprocedure 
Stuur je motivatie en CV vóór 10 september 2021 naar info@cbphetsamenhuis.nl. Ben je enthousiast maar heb 
je nog vragen over de vacature dan kun je bellen en vragen naar HR of de teamleider (Tineke Wobbes) via 050 - 
30 59 200. Het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag is onderdeel van de aanstellingsprocedure. 

 

mailto:info@cbphetsamenhuis.nl

