
 
 

 

Vacature GZ-psycholoog Jeugd-GGZ voor minimaal 24 uur per week. 

 

Wij zijn 

Triade psychologenpraktijk K&J is een kleinschalige praktijk voor specialistische Jeugd-GGZ.  

Met een multidisciplinair team van enthousiaste en betrokken collega’s bieden wij zorg op maat op het 

gebied van diagnostiek en behandeling voor kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar en hun gezinnen.  

Triade K&J is een van de partners in het Zeeuwse Samenwerkingsverband TIJ (Team Integrale 

Jeugdhulp).  

 

Wij zoeken 

Wij zijn op zoek naar een ervaren nieuwe collega die ons team kan komen versterken bij de 

behandeling van complexe Jeugd-GGZ problematiek. Hierbij is veelal sprake van een combinatie van 

ontwikkelingsproblematiek van een kind, opvoedingsproblemen, individuele problematiek van een 

ouder en/of systeemproblematiek.  

Wij zoeken een “teamplayer”, iemand die samenwerking belangrijk vindt en actief deel wil uitmaken 

van een multidisciplinair team rondom onze cliënten.  

De GZ-psycholoog die wij zoeken heeft minimaal 5 jaar ervaring met diagnostiek en behandeling in de 

Jeugd-GGZ.  

 

Wij vragen 

Van de GZ-psycholoog vragen wij het volgende: 

- Het zelfstandig uitvoeren van hulpverleningstrajecten vanaf aanmelding tot en met afsluiting.  

- Als hoofdbehandelaar verantwoordelijkheid dragen voor, en deelnemen aan, 

hulpverleningstrajecten uitgevoerd door collega psychologen en orthopedagogen. 

- Het bieden van werkbegeleiding aan collega’s.  

- Het actief deelnemen aan multidisciplinair overleg. 

- Een bijdrage leveren aan het opleiden van medewerkers tot GZ-psycholoog. 

- Balans kunnen aanbrengen tussen zelfstandig werken en kunnen samenwerken en afstemmen 

met co-therapeuten voor een optimale multidisciplinaire behandeling. 

- Het meedenken over inhoudelijk beleid en praktijkbeleid. 

- Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van TIJ.  

 

Wij bieden 

Een gevarieerde doelgroep, veel ruimte voor persoonlijke stijl, eigen initiatieven en eigen affiniteiten wat 

betreft leeftijdsgroep, problematiek of behandelvormen.  

Goede secretariële en administratieve ondersteuning.  

Mogelijkheden voor na- en bijscholing.  

Samenwerking binnen een collegiaal team in een goede werksfeer op een prettige werkplek in het hart 

van Middelburg.  

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ passend bij opleidingsachtergrond en ervaring. 

 

 

Geïnteresseerd? 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Esther Prins, praktijkhouder.  

Telefoon: 0118-641041 of prins@psychologenpraktijk-triade.nl 

 

Solliciteren? 

Mocht u willen solliciteren dan kunt u een sollicitatiebrief met CV sturen naar Ruud Platte, administratief 

medewerker: administratie@psychologenpraktijk-triade.nl 
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