
Vacature IMH Specialist in opleiding (36 uur per week) 
Wij zoeken een IMH Specialist in opleiding voor 36 uur per week (Zuid-
Holland/Utrecht/Gelderland/West-Brabant/Midden-Brabant). 
 
Onze organisatie 
We bieden tijdelijke zorg aan mensen met psychische problemen, die verminderd zelfredzaam zijn en 
daardoor dreigen uit te vallen. We zijn flexibel, laagdrempelig en we werken ambulant: we komen 
naar de cliënt toe en we laten niet snel los. 
 
Let op:  impegno werkt met het Waarschuwingsregister! 
impegno vindt een veilige (werk)omgeving uitermate belangrijk en is om die reden ook aangesloten 
bij het landelijke Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Tijdens de sollicitatieprocedure zal 
gecontroleerd worden of kandidaten geregistreerd staan in dit register. Daarnaast is het voor alle 
nieuwe medewerkers, stagiaires en vrijwilligers verplicht om een Verklaring Omtrent het Gedrag 
(VOG) aan te vragen. 
 
Functie 
 
Binnen impegno bieden wij de mogelijkheid aan om de IMH-Specialist opleiding te gaan volgen. De 
toelatingseisen voor de opleiding is: 
 

- Gz-psycholoog BIG 
- Psychotherapeut BIG 
- Klinisch psycholoog BIG 
- Klinisch neuropsycholoog BIG 
- Kinder- en jeugdpsycholoog NIP 
- NVO Orthopedagoog-generalist 
- Psychiater 
- Arts 
- Jeugdarts 

 
De opleiding volg je terwijl je als regiebehandelaar werkt in het jeugdteam in één van onze regio's. 
Hierin overzie je een caseload van collega's die je in werkbegeleiding hebt. En kan je indien je dat 
wenst, dit aanvullen met eigen caseload voor behandelen en diagnostiek. De caseload zal een leeftijd 
bevatten van 0-18 jaar. Na verloop van tijd zal er steeds meer focus komen op de leeftijd 0-6 jaar. 
 
Werken als Regiebehandelaar binnen impegno is veelzijdig. Je hebt zowel een rol binnen de locatie 
waarin je werkt (regiebehandelaarschap, behandelen en diagnostiek, geven van werkbegeleiding) als 
landelijk. Lokaal werk je in een multidisciplinair team van psychologen, klinisch psychologen en 
psychiaters en werk je ook samen met de teams van begeleiders, gezinscoaches en kind- en jeugd 
psychologen. Landelijk heb je regelmatig overleg met de andere regiebehandelaren om mee te 
werken aan impegno-breed beleid. 
 
Gestuurd door je interesses kan je hiermee een interessante en verantwoordelijke functie creëren. 
 
 
 
 
 
 
 



Taken en verantwoordelijkheden: 
 

- Regiebehandelaarschap voor BGGZ en SGGZ cliënten 0-18 jaar; 
- Diagnosticeren van cliënten; 
- Controleren, coördineren en meten van resultaten en voortgang van behandelingen; 
- Coachen van het team IMH-Consulenten en basispsychologen op het gebied van 

psychodiagnostiek en behandeling; 
- Deskundigheidsbevordering van onze professionals; 
- Meedenken over beleidsontwikkeling en (door)ontwikkeling van behandelmethodieken; 
- impegno neerzetten in de lokale IMH-markt; 

 
Competenties: 

- Ondernemend en zelfstandig; 
- Flexibel en bereid om op meerdere locaties te werken; 
- Stressbestendig en analytisch; 
- Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden; 
- Hands-on mentaliteit; 
- Er zal een VOG opgevraagd worden (vereiste) 

 
Criteria: 

- Minimaal 2 jaar ervaring 
- Relevante afgeronde WO opleiding 
- Kennis van de lokale sociale kaart 
- In bezit van rijbewijs B én eigen vervoer 
- Flexibel en bereid om op meerdere locaties te werken 
- Kennis van diverse behandelmethodieken (b.v. CGT, EMDR, of Schematherapie) 
- Ervaring en affiniteit met psychiatrische problematiek en de doelgroep 0-18 jr, (ASS II) 

 
Aanbod 
 
Wij bieden: 
 

- Een uitdagende en afwisselende functie met veel persoonlijke vrijheid; 
- Een positief en ondernemend werkklimaat waar collega's snel veel leren; 
- Werken in kleine betrokken teams waar je stem telt; 
- In het kader van deskundigheidsbevordering biedt impegno een aantal trainingen aan; 
- Arbeidscontract voor 12 maanden met hierna zicht op een vast contract; 
- Salariëring in overleg volgens de cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) binnen passende 

functiegroep FWG 60/65/70/75; 
- De opleidingsplaats IMH-Specialist wordt bekostigd door impegno. Er wordt een 

opleidingscontract opgesteld; 
- Individueel opleidingsbudget (1.5% loopbaanbudget bovenop je bruto salaris). 

 
Meer informatie nodig? 
Mail je vraag naar j.breas@impegno.nl 


