
 

 

Wij zijn op zoek naar een Orthopedagoog / Psycholoog die aan de slag wil gaan als behandelaar bij een 
nieuw project in Utrecht. 
Op dit moment werken we met een Orthopedagoog, een Orthopedagoog-Generalist en een Kinder- en 
Jeugdpsycholoog (behandelcoördinator). Op dit moment werkt de orthopedagoog exclusief online en zijn we 
op zoek naar iemand die de behandeling face-to-face en ambulant kan doen.  
Wij zijn een groeiende organisatie en staan voor leren, ontwikkelen en vernieuwen. Je beheert dan ook je 
eigen agenda en werk je wanneer het jou, de cliënt en je collega’s uitkomt.  
  
Over Driehoekzorg 
Driehoekzorg levert ambulante (systeem)begeleiding en behandeling (Jeugd GGZ) voor jeugd & gezin in 
Utrecht-West. Aanvullend hebben we een specialisatie op het gebied van cultuursensitief werken. Wij 
focussen ons zowel op cliënten die hier in Nederland zijn geboren en getogen, als op cliënten die van elders 
komen, en nu in Nederland woonachtig zijn. Ons team heeft naast kennis om cultuursensitief te werken en 
handelen, ook cultuurspecifieke kennis. Wij hebben een divers en inclusief, multidisciplinair team, bestaande 
uit collega’s met verschillende (culturele) achtergronden. 
  
Wat zoeken wij in jou? 
Je bent een ondernemende persoonlijkheid die wel van een uitdaging houdt. Daarnaast zet je de cliënt niet 
alleen centraal in de behandeling maar wil je de cliënt ook kennen en erkennen in wie hij/zij is. Je beschikt 
hiervoor over een open houding, probleemoplossend vermogen en een bruggen-bouwend karakter. Je bent 
in staat anders te denken en anders te doen in een snel groeiende en ambitieuze organisatie.  
  
Functie-eisen: 

- Een afgeronde Master Orthopedagogiek of Kinder- en Jeugdpsychologie; 
- In het bezit van een basisaantekening orthopedagogische-/psychodiagnostiek; 
- Minstens 3 jaar ervaring in het behandelen van kind&jeugd in de GGZ; 
- De basiscursus Cognitieve gedragstherapie afgerond; 
- Geregistreerd in het SKJ register  
- Woonachtig in de regio (Utrecht) of bereidheid om te reizen; 
- In het bezit van een rijbewijs en een eigen auto. 

  
Wat wij bieden: 
Bij Driehoekzorg zijn we echte pioniers. We hebben lef en volharden in wat we doen. Ga je aan de slag voor 
Driehoekzorg, dan kom je in een flexibel en enthousiast team terecht dat wel van een uitdaging houdt. In 
zo’n uitdaging bijten we ons vast en streven we geen goed, maar geweldig na. Daarnaast betekent een 
positie bij ons: 

• Geen vaste (werk)tijden. Je werkt wanneer het jou uitkomt. 

• Samenwerken met een gemotiveerd team 

• Nieuwe dingen leren 

• Mogelijkheid om te groeien binnen en met het bedrijf 

• Mogelijkheid tot het inbrengen en uitvoeren van nieuwe ideeën 

• Pionieren: behandelaar zijn in een nieuwe tak en nieuw team! 

  
  
Vragen? 
Heb je nog vragen naar aanleiding van de vacature? Neem contact op met Mariska, onze orthopedagoog, via 

email naar m.ploegman@driehoekzorg.nl, of een telefoontje op 085- 1309 681  
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