
PKJP, Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, is een kleine GGZ-instelling. Wij bieden 

geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 30 jaar en hun 

ouders. Onze visie is om hen zo snel mogelijk samen met hun omgeving te behandelen, zodat 

zij weer op eigen kracht verder kunnen. Dit doen we vanuit een multidisciplinair team van 

hulpverleners, dat wordt ondersteund door het secretariaat. Sinds 2018 bieden wij in de regio 

Rijnmond specialistische ambulante integrale jeugdhulp met onze samenwerkingspartners 

Forta Jeugd en Prokino Zorg. Dit samenwerkingsverband heeft de naam ThuisTeam Jeugd (TTJ) 

gekregen. 

 

Wil jij bij ons aan de slag als GZ-psycholoog/Orthopedagoog-generalist* en heb je de 

ambitie om in 2022 te starten met de opleiding tot psychotherapeut? Dan zijn wij op zoek 

naar jou!  

  

GZ-psycholoog/Orthopedagoog-generalist 

32 uur per week 

 

*Ook als NVO orthopedagoog-generalist kom je in aanmerking voor de psychotherapie 

opleiding. Hiervoor wordt je OG-opleiding beoordeeld om te zien of deze voldoende 

overeenkomt met de GZ-opleiding. De beoordeling is landelijk geregeld. 

  

Over de functie: 

Voor de uitbreiding van ons team zijn wij per direct zoek naar een enthousiaste GZ-

psycholoog. Als GZ-psycholoog help je vorm en inhoud te geven aan de kinder- en 

jeugdpsychiatrische diagnostiek en behandeling door het verrichten van psychodiagnostiek 

en het behandelen en begeleiden van kinderen/jeugdigen met psychiatrische stoornissen en 

hun ouder(s)/gezinnen. Tevens draag je als regiebehandelaar bij aan het bieden van 

specialistische ambulante integrale jeugdhulp waarbij je de ambulante gezinsbehandelaren 

van TTJ ondersteunt. 

  

Het takenpakket en de verantwoordelijkheden bestaan verder uit: 

• Het zelfstandig verrichten van intakegesprekken, psychodiagnostisch onderzoek 

en behandelingen bij kinderen en jeugdigen met psychiatrische stoornissen en 

hun ouders/gezinnen; 

• Het leveren van een bijdrage aan de multidisciplinaire samenwerking; 

• Het vervullen van een initiërende en coördinerende rol bij de verwijzing van 

ouders, kinderen/jongeren en gezinnen; 

• Het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling binnen de instelling. 

• Het geven van werkbegeleiding en supervisie aan psychologen en 

orthopedagogen, als GZ-psycholoog tevens het geven van werkbegeleiding aan 

psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog. 

  

Wat verwachten wij van jou: 

• Je bent in het bezit van een universitaire studie psychologie of orthopedagogiek; 

• Je hebt een afgeronde opleiding tot GZ-psycholoog/Orthopedagoog-generalist 

en je hebt je BIG-registratie op orde; 

• Je hebt een enthousiaste instelling en bent daadkrachtig; 

• Je bent op samenwerking gericht en proactief; 



• Je hebt bij voorkeur meer dan 3 jaar ervaring in de jeugd-ggz; 

• Ervaring in het werken met CRSInternet van Trompbx is een pré; 

• Een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

  

Een referentiecheck maakt tevens onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 

  

  

Wij bieden jou: 

• De mogelijkheid om de opleiding tot psychotherapeut te starten in 2022; 

• Een platte organisatie met betrokken, enthousiaste collega’s, waar de 

communicatie via korte lijnen verloopt; 

• Een aanstelling in tijdelijke dienst, voor de duur van een half jaar, met uitzicht op 

een dienstverband voor onbepaalde tijd; 

• Het salaris bedraagt, afhankelijk van kennis en ervaring, minimaal € 4.138,- en 

maximaal € 5.136,- bruto per maand op fulltime basis (overeenkomend met 

functiegroep 65, van de CAO GGZ). 

• Goede arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ, waaronder een 

levensfasebudget naast je (bovenwettelijke) vakantie-uren en een 

eindejaarsuitkering van 8,33% van het bruto jaarsalaris; 

• Aandacht voor persoonlijke groei, bijvoorbeeld in de vorm van scholing en 

opleidingsmogelijkheden. 

  

Geïnteresseerd? 

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Stuur je cv en motivatiebrief dan voor 20 augustus 

naar ons op via onze mail pz@pkjp.nl. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op onze 

website of contact opnemen met Miriam Bruijns (Management Assistent) via dezelfde mail: 

pz@pkjp.nl of per telefoon via 010-2100516. 

  

Wij kijken uit naar je reactie! 

 


