
 
 
 
Educare Kind en Jeugd BV biedt basis GGZ aan kinderen en jeugdigen. Daarnaast ook 
dyslexiezorg voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie.  
 
Op korte termijn is er een vacature voor de diagnostiek en/of behandeling van gezinnen, 
kinderen en jeugdigen.  
 
Deze vacature kan worden ingevuld door, bij voorkeur, een ervaren (minimaal drie jaar)  

 
Basis Orthopedagoog of Orthopedagoog Generalist 
Basis (ontwikkelings)psycholoog of GZ psycholoog 

 
De functie omvat minimaal 24 uur per week. Je werkt bij ons in een ZZP constructie.  
 

 

Functie-informatie:  

 Je legt het accent op het behandelen van het kind of jeugdige in relatie tot zijn/haar 
systeem. Je voelt je vertrouwd met de jeugdzorg, overleg met jeugdconsulenten, 
maatschappelijk werk en paramedici, maar ook met het onderwijs.   

 Je voert psychodiagnostisch en gezinsonderzoek uit. Je kunt vlot en duidelijk 
rapporteren. Je bent dus maximaal betrokken bij je cliënt en het systeem en context. Jij 
bent de regisseur van het geheel.  

 Je werkt vooral zelfstandig op één van de locaties in de regio, met frequent collegiaal 
overleg.  

 Je denkt en handelt vanuit de uitgangspunten van het oplossingsgericht werken en de 
positieve psychologie en je wilt je daar verder in bekwamen.  

 Je hebt de basisopleiding cognitieve gedragstherapie gevolgd of bent bereid deze 
opleiding te gaan volgen. 

 Wanneer je EMDR kunt bieden en/of thuis bent in het systemisch werken, dan is dat een 
pré.  

 Er zijn frequente intervisies, team activiteiten en werkbegeleiding. 

 Je werkgebied is de regio noordwest Overijssel (Steenwijk e.o.) en zuidwest Drenthe 
(Meppel e.o.).  

 
 

Wij vragen:  

 Een enthousiaste, ervaren, communicatieve en positief ingestelde collega die 
verbindend werkt in gezinnen en met onze partners en met ons als team natuurlijk.  

 Je bent een teamplayer, maar tegelijkertijd ook een zelfstandige en ondernemende 
professional. 

 Je werkt bij ons in een ZZP constructie.  

 Je hebt soepele communicatieve vaardigheden met zowel het kind/jeugdige en de 
ouder(s) als met verwijzers, het voorliggend veld en overige betrokkenen.  

 Je bent iemand die aantoonbare (behandel)ervaring heeft in de jeugdzorg of het 
(speciaal)onderwijs.  



 Je hebt een lidmaatschap van het NVO of NIP en je hebt je diagnostische aantekening 
NVO of BAPD NIP.  

 Je bent geregistreerd bij het SKJ.  

 Bereidheid om je grondig in te werken in ons registratie- en planningssysteem en onze 
behandelprogramma’s.  

 Je woont niet verder dan 40 km vanaf Steenwijk of Meppel.   

 Je kunt goed plannen en kunt efficiënt met je tijd omgaan.  

 Je bent in bezit van een rijbewijs B en een auto.  

 Als je bent geregistreerd als Orthopedagoog Generalist of GZ psycholoog heeft dat onze 
voorkeur.  

 

Dit bieden wij jou:  

 Een groep enthousiaste en professionele collega’s 

 Een uitdagende (parttime) functie in de basis GGZ voor kind en jeugd 

 Een vergoeding op basis van declarabele uren.  

 Geregelde intervisie t.b.v. je (her)registratie met ons team en het multidisciplinaire team 
waarmee we samenwerken.  

 Wekelijks inhoudelijk werkoverleg met een ervaren collega.  

 Studiefaciliteiten.  

 Op den duur bestaat de mogelijkheid om maat binnen onze maatschap te worden, waar 
je als ‘eigen ondernemer’ met grote zelfstandigheid, maar samen met je collega’s je 
werkomgeving inricht en werkzaamheden uitvoert.  

 

Informatie en sollicitatie:  
Voor nadere informatie over de functie en organisatie van de maatschap kan contact worden 
opgenomen met de praktijk, telefoonnummer 0521-521351. Vraag naar Jacquelien Touwen.  
Je sollicitatiebrief met CV per e-mail kan je sturen naar: info@educareonline.nl vóór 15 
oktober 2021.  
 

 

 


