
Startup zoekt Basispsycholoog Kind & Jeugd (24 - 36 uur) 
 
Startup zoekt psycholoog  
Wij zijn MindMentor! We zijn een innovatieve start-up in de zorg, gericht op kinderen met 
aandachts-, concentratie- en gedragsproblemen. Wij willen deze zorg rigoureus veranderen. Hiervoor 
zoeken wij een psycholoog. Iemand die met ons gaat meedenken en bouwen aan onze ambitie. 
 
Wie zijn wij  
MindMentor is opgericht door kinderarts Robin van Schaik en zorgvernieuwer Esther van der Velden. 
In 2023 starten we in de regio Gooi & Vechtstreek met de allerbeste en meest complete zorg voor 
kinderen met (kenmerken van) ADHD. Vanuit hier gaan we vervolgens uitbreiden zodat MindMentor 
uiteindelijk voor alle kinderen in Nederland bereikbaar is. Digitalisering speelt hierin een belangrijke 
rol. 
 
MindMentor in het kort 

• Expert voor kinderen met aandachtsproblemen en hiermee samenhangende problematiek 
• Alle kennis gebundeld onder één dak: kinderarts, psycholoog en coach 
• Brede blik voor alles wat nodig is voor het kind, de ouders en de school 
• Oplossingsgericht: zonder oordeel, zonder stigma 
• Bereikbaar voor iedereen; een nieuwe manier van begeleiding: Laagdrempelig leren en 

geïnformeerd worden op MindMentor Campus, Diagnostiek en behandeling op maat bij 
MindMentor Clinic 

Onze missie  
De eenzijdige benadering van kinderen met (kenmerken van) ADHD kan en moet beter. Kinderen 
worden snel in een hokje gestopt, er is weinig aandacht voor het bredere plaatje en ouders moeten 
vaak zelf hun weg vinden in een versnipperd landschap met verschillende zorgverleners. Dit alles 
leidt tot suboptimale behandeling. En verergering van de klachten en onzekerheid bij het kind. 
 
Het is onze missie dat wij deze kinderen helpen om hun zelfvertrouwen terug te winnen. 
 
Onze waarden  
Alleen met een sterk team kunnen we onze missie bereiken. We hebben vier kernwaarden die ons 
vormen en verbinden: we zijn bevlogen, ondernemend, staan voor absolute kwaliteit en hebben een 
positieve spirit waarbij we graag naar de zonnige kant kijken. Ook als iets moeilijk is. 
 
Wie we zoeken  
We zoeken iemand die enthousiast en ondernemend is en samen met ons mee wil bouwen aan dit 
unieke zorgconcept. 

• Je hebt een universitaire studie psychologie afgerond. 
• Je hebt >3 jaar werkervaring in de GGZ. 
• Je bent in het bezit van de basisaantekening diagnostiek en bent SKJ geregistreerd. 
• Je hebt ervaring met CTG of systeemtherapie 

Je hebt passie en ervaring in het verrichten van intakes, diagnostiek en behandeling, voor kinderen 
met AD(H)D en bijkomende problematiek. Ook ben je bedreven in het opsporen en behandelen van 
eventuele co-morbiditeit. Je weet vanuit jouw expertise en kennis een diagnose en hulpvraag te 
vertalen naar innovatieve, evidence-based behandelingen voor zowel kind, ouder als school. Je vormt 



de spil in MindMentors multidisciplinaire aanpak. Hierin werk je nauw samen met de kinderarts en 
stemmen jullie het werk samen af. 
 
Je blik is naar buiten is gericht, waardoor je meer dan goed op de hoogte bent van innovaties binnen 
jouw vakgebied. Je hebt tevens interesse om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek en het 
uitvoeren van behandelingen binnen lopende studies. 
 
Hiernaast denk je mee hóe we de zorg het beste kunnen inrichten. Idealiter heb je al ervaring met 
het opzetten van nieuwe initiatieven, binnen of buiten de zorg. Je schrikt niet van experimenteren en 
staat open om de zorg voor deze kinderen en hun ouders op een andere manier aan te bieden dan 
op dit moment gebruikelijk is. 
 
Tenslotte vind je het leuk om je kennis met anderen te delen. Bijvoorbeeld aan docenten en ouders 
op scholen en online via onze social media kanalen. 
 
Wat we bieden 

• Een unieke kans om samen aan de basis te staan van de beste zorg voor kinderen met 
aandacht-, concentratie en gedragsproblemen. 

• Volop ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling in een informeel en ambitieus team. 
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ (schaal 60; tussen €3241 – € 4883 bij een 

fulltime dienstverband) 

Meer weten?  
Herken jij jezelf in onze missie? Dan komen we graag met jou in contact! Stel je vragen of stuur je cv 
met korte motivatie naar Robin van Schaik (06-45362564) of Esther van der Velden (06-46211551). 
 


