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Positieve, enthousiaste psycholoog gezocht! 

 

FamilySupporters Regio Alkmaar zoekt een kritische psycholoog met een positieve instelling. 
 

Samen de zorg beter maken, dat is hét doel bij onze innovatieve en ambitieuze zorgonderneming. We weten de weg 
in het soms ingewikkelde zorgstelsel van Nederland en zijn altijd gemotiveerd in onze zoektocht naar een uitkomst. 
Wil jij het ook anders doen en je bij FamilySupporters aansluiten als psycholoog in Regio Alkmaar? Je werkt 16-36 
uur per week waar en wanneer je wil, op basis van wederzijds vertrouwen. 

 
Wie zijn wij? 

Bij FamilySupporters doen we niet aan wachtlijsten en bieden we psychosociale hulp aan mensen van 0-100+ jaar, 
geheel op maat. We gaan voor kwaliteit van leven en werken op basis van positieve gezondheid. Dit is voor 
iedereen anders, maatwerk is dan ook de standaard.  
In onze vestiging vinden we het belangrijk dat je jezelf kan zijn, veilig voelt in ons team, ruimte voor ontwikkeling en 
humor met je mee brengt.  
 
Wat ga jij doen? 
 
Als psycholoog kijk je naar het gedrag en de ontwikkeling van een kind of jongere, verzamel je alle mogelijke 
informatie en kom je zo tot een volledig behandelplan. Je kan problematieken vaststellen en gaat samen met de 
cliënt, diens omgeving en je collega’s aan de slag met een op maat gemaakt, multidisciplinair behandelplan om zo 
tot gerichte resultaten te komen. Onderling zal er veel worden gebrainstormd en zul je op zoek gaan naar nieuwe 
ideeën en mogelijkheden. Je bent bevoegd om collega’s te adviseren en bent in staat om begeleiding te geven aan 
orthopedagogen in opleiding. Bovenal vind je het leuk om in direct contact te staan met de omgeving van het kind of 
jongere zelf en zorgt hierbij voor een positieve benadering.  
 

Wat kan je van FamilySupporters verwachten? 
• We willen de zorg, samen met jou, écht een stukje beter te maken. 

• We bieden de mogelijkheid tot het volgen van interne trainingen en opleidingen. 

• Wij beloven je een divers, betrokken en gezellig multidisciplinair team. 

• Wij zijn een dynamische organisatie waar meedenken over het beleid en eigen inbreng worden 
gewaardeerd. 

• We bieden flexibiliteit, geen week is hetzelfde.  

• Een dienstverband of freelance-contract, dit kan in overleg. 

 

Wie zoeken wij?  
• Je hebt ervaring met behandelen en begeleiden en hebt kennis van leer-, gedrag-, opvoeding- en ontwikkel 

problematieken. 

• Je bent ervaren met het opstellen en uitvoeren van behandelplannen. 

• Je kunt diagnostiek afnemen en analyseren en hebt ervaring met observaties en gesprekken om tot een 
indicatiestelling te komen.  

• Je voelt je thuis in een ondernemende omgeving waar veel meer gebeurt dan alleen diagnostiek en 
behandeling. 

• Je bent gemotiveerd om cliënten, diens ouders, leerkrachten en begeleiders en je eigen collega’s zo goed 
mogelijk te ondersteunen en je kennis te delen.   



 

• Je hebt een duidelijke visie en denkt samen met collega’s kritisch na over het beste behandelplan.   

• Je bent in staat intensief samen te werken met psychologen, zorgcoördinatoren en andere collega’s.  

• Je geeft acute problematiek voorrang en zoekt hier externe hulp wanneer nodig.  
• Je hebt de universitaire opleiding pedagogische wetenschappen/pedagogiek en de master in 

orthopedagogiek afgerond. 

• Je bent in het bezit van een LOGO-verklaring 

• Je wilt een goed salaris en floreert bij vrijheid en verantwoordelijkheid. 

 
Arbeidsvoorwaarden 
FamilySupporters werkt in verschillende sectoren en heeft dus een geheel eigen arbeidsvoorwaardenpakket. Je 
kunt zelf je werktijden en –plekken bepalen, we bieden interne opleidingen en geloven in een werkweek van 
maximaal 36 uur. 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.  
 
Hierdoor hebben wij de volgende voorwaarden: 

• Bij een fulltime dienstverband 180 vakantieuren.  
• Salariëring is gebaseerd op onze eigen AVR (max. €4679,00),  
• Pensioenfonds bij PFZW 
• Scholingsbudget 
• Mogelijkheden tot een interne postmaster-opleiding (GZ/OG) 
• Flexbudget van 8% dat je mag inzetten voor extra salaris (13de maand), vitaliteit, opleidingen, extra 

vakantiedagen of een ander “creatief/leuk” plan. 
• Beroepsregistratievergoeding 
• Thuiswerkvergoeding  
• Deskundigheidsbevordering  
• Intervisie/supervisie mogelijkheden 
• Leuke teamuitjes  

 
Interesse? 
Ben jij psycholoog en word je enthousiast van ons verhaal? Dan praten we graag verder! Neem voor meer 
informatie of een (verkennend) gesprek contact op met Annesofie Bakema via 072 369 06 55 of 
annesofie@familysupporters.nl.  


