
  
 

 

Jeugdpraktijk Groos is op zoek naar jou! 
 

Voor beide locaties in Den Haag zijn wij op zoek naar een psychologen of orthopedagogen 
voor 24 – 32 uur per week 

 
 
De organisatie 
Wij zijn op zoek naar collega’s die met passie werken met kinderen en ouders. Ben jij die collega binnen 
de jeugdhulp, die buiten de gebaande paden durft te denken om het verschil voor kinderen te maken? 
Wil jij meedenken (o.a. met gemeentes) om het jeugdbeleid te transformeren, zodat jeugdigen nog meer 
ontwikkelingskansen krijgen? Durf jij een flexibel jeugdhulptraject vorm te geven, waarbij niet alleen 
wordt ingezet op diagnostiek of het heel lang praten over kinderen? 

Jeugdpraktijk Groos biedt jeugdhulp aan cliënten tot 18 jaar met psychische stoornissen en/of 
systeemproblemen die een belemmering vormen in hun dagelijks leven. Wij vinden de relatie tussen 
cliënt en therapeut zeer belangrijk daar wij geloven dat deze relatie een belangrijke voorwaarde is voor 
het slagen van de behandeling. 

Onze kernwaarden zijn: kwalitatief, laagdrempelig, samenwerken en maatwerk. 

Het team 
Enthousiast, innovatief, investeren in elkaar, bereidheid een stapje extra te zetten, informele en 
laagdrempelige werksfeer, buiten gebaande paden durven denken, flexibiliteit en onderlinge 
openheid….dat is wat het team van Jeugdpraktijk Groos kenmerkt. Ben jij de gedreven orthopedagoog 
of psycholoog die bij ons past? 

Bij ons werken mensen vanuit verschillende disciplines. Iedereen is gelijk aan elkaar en iedereen krijgt 
de kans om zich te ontwikkelen. De administratie wordt dusdanig verlicht zodat je je echt kunt richten 
op je werk in de kamer. 

Als praktijk streven we naar de beste zorg, die persoonlijk geleverd wordt. We zagen geen kinderen op 
maat, maar bieden maatwerk. Dat doen we samen! We stimuleren gezond ondernemerschap en 
bewegen mee op wat de tijd ons biedt aan kansen om de hulp aan kinderen te verstevigen en te 
verbeteren. 

Wat ga jij doen? 
Je behandelt kinderen, jongeren en hun ouders met een verscheidenheid aan klachten, voert intakes 
en diagnostiek uit. Naast individueel cliëntcontact behandel je ook kinderen of ouders in groepen. Als 
psycholoog/orthopedagoog maak je deel uit van het multidisciplinair team. 

Het takenpakket bestaat verder uit: 

• Het inschatten van de aanmeldingsproblematiek; 

• Het uitvoeren van schoolobservaties; 

• Nauwe samenwerking met verschillende partijen, zoals: gemeentelijke jeugdteams en CJG’s, 
POH jeugd, schoolmaatschappelijk werk, etc.; 

• Actief deelnemen aan diverse overleg vormen op zowel organisatorisch als op inhoudelijk 
vlak; 



  
 

 

 
Wie ben jij? 

• Je hebt een universitaire studie psychologie of orthopedagogiek afgerond en bent in het bezit 
van de basisaantekening diagnostiek; 

• Je bent geregistreerd in het SKJ register; 

• Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring binnen deze branche; 

• Je staat open voor ontwikkeling op zowel persoonlijk als zakelijk vlak; 

• Je neemt je verantwoordelijkheid met betrekking tot het uitvoeren van administratieve taken; 

• Je hebt een flexibele houding, teamgevoel en goede communicatieve vaardigheden; 

• Je deinst niet terug voor de dynamiek en hectiek welke de functie met zich kan meebrengen; 

Wat bieden wij? 
Wij bieden een veelzijdige werkplek waarin we op een laagdrempelige en persoonlijke manier met elkaar 
de zorg voor de cliënten willen vormgeven. Daarnaast bieden wij arbeidsvoorwaarden conform de cao 
GGZ waaronder een salaris in functiegroep 60, een reiskostenvergoeding en een contract voor in eerste 
instantie de duur van 7 maanden. 

Verder vinden wij persoonlijke ontwikkeling zeer belangrijk en komen jou hierin graag tegemoet. Denk 
hierbij aan supervisie, werkbegeleiding en een opleidingsplan. 

Geïnteresseerd? 
Ben jij die medewerker met ervaring? Stuur dan voor jouw cv en motivatiebrief naar ons op. 

Heb je nog vragen over de functie of de organisatie Jeugdpraktijk Groos dan kan je contact opnemen 
met Petra Reijn via telefoonnummer 085-0799721. 

 
 


