
 

8 juli 2021 

FamilySupporters biedt psychosociale hulp aan cliënten van 0-100+ jaar, met de focus op het systeem. Wij werken 

veel ambulant, zonder wachtlijsten en integraal. Als hulpverlener in ons team kun je je echt richten op de hulp voor je 

cliënten en ondersteunen wij bij de rest. FamilySupporters is een uitdagende, flexibele en inspirerende werkplek. Je 

komt te werken binnen een divers team van deskundigen: o.a. orthopedagogen, gezinscoaches, systeemtherapeuten, 

vaktherapeuten en GZ-psychologen. Jongeren, volwassenen en gezinnen komen bij ons met verschillende 

(complexe) hulpvragen. Door nauw samen te werken binnen het team en met de cliënt(en) streven wij naar passende 

hulp en blijvende stressvermindering voor iedere cliënt. 

 

Wij zoeken stevige versterking in de diagnostiek en behandeling voor jonge kinderen en hun gezin. Samen met  

collega regiebehandelaren en een team van in totaal zo’n ongeveer 30 professionals help je mensen met complexe 

problematiek. FamilySupporters Rivierenland is werkzaam in de regio Rivierenland en Rijk van Nijmegen.  

Als vestiging binnen FamilySupporters is de ambitie om op het gebied van opleiding, onderzoek en ontwikkeling verder 

te groeien. Naast het maatwerk met cliënten en collega’s help je dus ook om ons zorgconcept zorg voor je 

leven! verder te ontwikkelen. 

 
Wat zoeken wij? 

Sinds 2016 bieden wij zorg aan cliënten van 0-100+ jaar. Wij kijken naar het gehele systeem en doen wat nodig is om 

onze cliënten verder te helpen. FamilySupporters Rivierenland groeit. Ons enthousiaste en deskundig team gaat 

uitbreiden met een stevige GZ-psycholoog om mee verder te bouwen. Zelfstandigheid, flexibiliteit en buiten de 

gebaande paden denken past goed bij ons. Houd je van pionieren, samen de basis leggen voor groei, creatief denken 

en kan je ondersteunen bij de opleidingsplek voor GZ-psycholoog Kind en Jeugd en/of Volwassenen? Dan ontmoeten 

we je graag!  

 

Je werkzaamheden zijn:  
● Je voert intakegesprekken met cliënten en hun systeem, zoekt de beste match tussen cliënt en hulpverlener en 

voert multidisciplinaire cliëntbesprekingen  

● Waar nodig denk je mee in diagnostiek en behandeling om de cliënt en het systeem verder te helpen 

● Opstellen en monitoren van behandelplannen en dossiervorming 

● Je begeleidt je collega's, geeft ze sturing en helpt ze zich te ontwikkelen tot goede hulpverleners 

● Je denkt en doet mee met het organiseren van bijeenkomsten rond zowel inhoudelijke thema’s binnen de vestiging 

als organisatorische thema’s binnen FamilySupporters Nederland 

● Je bent in samenwerking met een andere collega werkbegeleider voor de GZ-psycholoog in opleiding 

 

Wat kunnen wij jou bieden? 
● Een vast dienstverband of contract op ZZP basis van minimaal 24 uur. 

● Een divers, betrokken en erg gezellig multidisciplinair team. 

● Een dynamische organisatie waar meedenken en eigen inbreng worden gewaardeerd. 

● Intervisie en gedeelde verantwoordelijkheid bij alle trajecten. 

● Flexibele werktijden. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

FamilySupporters werkt in verschillende sectoren en heeft dus een eigen arbeidsvoorwaardenpakket. Hierbij zorg je, 

in overleg met je collega’s, zelf voor evenwicht tussen werk en privé. De kunst is natuurlijk dat we samen goed werk 

leveren. Dat gaat het beste als wij als professionals ook goed in het leven staan. We maken afspraken op maat. De 

salariëring is gebaseerd op onze eigen AVR; we hebben daarbij een flexbudget dat je kunt inzetten voor extra salaris, 

opleiding en/of extra vakantie. 

 

Ervaren GZ-psycholoog  

Jeugd en/of volwassenen 



 

Meer weten? 

Heb je vragen over deze leuke functie? Neem dan gerust contact op met Karin Laarakker (directeur) op 06-30126151 

of Patricia van de Rijt (directeur in opleiding) op 06-10020348. Je kan je CV en motivatiebrief sturen naar 

Rivierenland@familysupporters.nl  
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