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Vacature: 
GZ-Psycholoog/regiebehandelaar  

Team Begeleiding Zorgmed 
 

Het Team Begeleiding biedt (gespecialiseerde) ambulante begeleiding aan zowel 
kinderen als volwassenen met ASS, ADHD en/of andere psychiatrische problematiek 
in de regio Zuidoost-Brabant. Daarnaast biedt het Team Begeleiding ook Intensieve 
Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) en Videohometraining (VHT).  

De Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is een kortdurende behandeling 
in de thuissituatie, gericht op kinderen en jeugdigen die (dreigen) vast (te) lopen in 
hun ontwikkeling, eventueel vanwege psychiatrische problematiek. IAG is gericht op 
het verminderen van gedragsproblemen van kinderen, vergroten van 
opvoedvaardigheden van ouders en meer betrekken van het sociale netwerk bij het 
gezin.  
 
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en ervaren GZ-psycholoog/ 
regiebehandelaar die ons ambulante behandelteam komt versterken! 

 
Wat ga je doen? 
Als GZ-psycholoog/regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke en 
procesmatige aansturing van de Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. Je werkt 
hierbij nauw samen met de gezinsbehandelaren die de behandeling in de gezinnen 
bieden. Als regiebehandelaar ben je in ieder geval bij de start van de behandeling en 
wanneer gewenst/noodzakelijk bij evaluaties direct bij de gezinnen betrokken. Je 
volgt het behandeltraject en geeft waar nodig richting aan het behandelplan en de 
uitvoering van de behandeling en bewaakt mede de veiligheid in de gezinnen. Je 
biedt ondersteuning aan de gezinsbehandelaren middels coaching en 
werkbegeleiding. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor het uitdragen en 
verder vormgeven van ons ambulante behandelaanbod.  
 
Functie-eisen 

 Afgeronde opleiding en BIG-registratie als GZ-psycholoog 
 Affiniteit en ervaring met het werken met gezinnen met meervoudige en 

complexe problematiek 
 Bij voorkeur ervaring in de ambulante hulpverlening 
 Het is een pré als je kennis hebt van de IAG methodiek 
 Positieve en open houding, invoelend en doortastend 
 Samenwerkingsgerichte instelling 
 Flexibiliteit met betrekking tot werkdagen en -tijden  
 In het bezit zijn van een auto en rijbewijs 

 
Wat wij bieden 

 Een uitdagende en verantwoordelijke functie in een dynamische 
werkomgeving, kleinschalige organisatie en betrokken team   

 Een arbeidsovereenkomst voor 4 tot 6 uur per maand, voor een periode van 
minimaal 12 maanden. Bij gebleken geschiktheid is er perspectief voor een 
langere overeenkomst 
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 Inschaling vindt plaats conform CAO VVT en afhankelijk van kennis en 
ervaring (FWG 65, vergelijkbaar met FWG 65 CAO GGZ) 

 
Solliciteren 
Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan de eisen, neem dan contact 
op met Hanneke Hermkens via 040-2517830 of stuur een mail met je CV en 
motivatie aan h.hermkens@zorgmed.nl   
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