
Stichting Jeugdteams Zuid Holland Zuid zoekt per 1 januari 2019 (tot december 2020) 
 
Psycholoog bij voorkeur GGZ of Orthopedagoog 
Voor 24 uur per week in de gemeente Hoeksche Waard (Binnenmaas Strijen en Oud Beijerland) 
  

 
 
Voor twee jeugdteams in de Hoeksche Waard zoeken wij in het kader van de pilot ‘jeugdteams op 
locatie’ een HBO of WO-opgeleide professional; orthopedagoog of psycholoog met kennis en ervaring 
op het terrein van GGZ-problematiek bij jeugdigen. Je wordt medewerker in het jeugdteam van 
waaruit je vooral gaat samenwerken met en in de huisartsenpraktijken in de Hoeksche Waard.  
 
Het jeugdteam bevordert de eigen kracht van de jeugdige en het gezin. Waar nodig levert het 
jeugdteam vraag- en systeemgerichte basiszorg (maatwerk) aan jeugdigen en hun gezin, vanuit het 
principe: ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. Eventueel kan de jeugdprofessional hierbij specialistische hulp 
inschakelen om een duurzame oplossing te creëren en zo maatschappelijk rendement te realiseren. 
Het team is resultaat- en budgetverantwoordelijk en ontvangt – waar nodig - aansturing, coaching en 
ondersteuning van o.a.  de gebiedsmanager. 
 
De doelstelling van de pilot luidt als volgt: 

 Hulp voor een jeugdige organiseren op de juiste plek, waarmee het aantal directe verwijzingen 
naar de lokale voorzieningen wordt versterkt, jeugdhulp door de jeugdprofessional van het 
jeugdteam wordt uitgevoerd, verwijzingen naar de tweede lijn worden teruggedrongen én de 
huisartsentaak niet wordt verzwaard slechts verrijkt met een keuze; 

 Het creëren, uitbreiden en consolideren van een structurele samenwerking in de Hoeksche Waard 
tussen de huisartsenpraktijk en de jeugdprofessional als onderdeel van het jeugdteam;  

 ‘Wereld doorbrekend’ werken, waarbij bruggen geslagen worden tussen de wereld van de 
huisartsenzorg en de jeugdprofessionals uit het jeugdteam. 

 
 
Kerntaken van de psycholoog / orthopedagoog zijn: 

 

 In overleg met de huisarts en praktijkondersteuner GGZ, of met de leden van het jeugdteam, de 
ondersteuningsvraag waar mogelijk met de cliënten beoordelen en op de goede plek ‘wegzetten’; 

 De verbindende schakel zijn tussen de huisartsen, het jeugdteam en de specialistische GGZ; 

 Ondersteunen van collega’s in het jeugdteam bij vragen over GGZ-problematiek; 

 Aanspreekpunt zijn voor het jeugdteam, de huisarts en/of de praktijkondersteuner GGZ; 

 Bieden van basis ggz-ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders/verzorgers in de vorm van een 
aantal gesprekken. Deze gesprekken vinden plaats bij de jeugdigen thuis of op een andere 
gekozen plaats; 

 Diagnostiek, het voeren van gezinsregie en het toepassen van meerdere psychologische 
behandelmethoden en technieken; 

 Het informeren van huisartsen en praktijkondersteuners GGZ over de Jeugdwet en de uitvoering 
daarvan in de regio. 

 
 
Je beschikt als psycholoog / orthopedagoog over: 

 

 Een afgeronde op de functie gerichte opleiding op HBO of WO-niveau; 

 In het bezit van Basisaantekening Diagnostiek; 

 Registratie binnen het passende beroepsregister; NIP, NVO of SKJ; 

 Recente kennis van GGZ-problematiek bij jeugdigen; 

 Aantoonbare en relevante werkervaring;  

 Ervaring met gespreksvoering met jeugdigen en ouders/verzorgers. 
  



Profiel van psycholoog / orthopedagoog 

 

 Je bent een stevige persoonlijkheid die het als een uitdaging ziet om het jeugdteam bij de 
    huisartsen op de kaart te zetten en te houden; 

 Je bent een persoon die het leuk vindt om outreachend te werken en contact te leggen met diverse 
 ketenpartners; 

 Je houdt van pionieren; 

 Je kan zelfstandig vorm en inhoud geven aan het werk; 

 Samenwerken is voor jou vanzelfsprekend; 

 Je bent creatief en flexibel in de aanpak van je werk; 

 Je werkt vraaggericht en stemt daarin af met betrokkenen. 
 
 
Natuurlijk is er een goed arbeidsvoorwaardenpakket: 

 

 Rechtspositie conform de CAO Jeugdzorg; 

 Kandidaten worden in eerste instantie aangesteld voor de duur van 1 jaar; 

 Een uitdagende baan waarin je het verschil kunt maken; 

 Verantwoordelijkheid en professionele vrijheid; 

 Stichting Jeugdteams investeert in de deskundigheid van medewerkers en er zijn ruime 
scholingsmogelijkheden; 

 Salaris volgens schaal 11 (minimaal € 3.115,51 en maximaal € 4.707,94 bruto op fulltime basis);  

 Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). 
 
Solliciteren 

 
Interesse? Stuur ons je motivatie en C.V. vóór 28 november via het sollicitatieformulier van Care & 
Able: http://care-enable.onlinevacatures.nl/vacancy/details/115042 

 
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met mw. Stroo, gebiedsmanager 
jeugdteams Hoeksche Waard. Mw. Stroo is bereikbaar op het volgende telefoon nummer: 06-
57870928.  
 
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne 
kandidaat voorrang.  
 
Deze advertentie staat niet open voor acquisitie. 
 

http://care-enable.onlinevacatures.nl/vacancy/details/115042

