
   

 

INTERNE EN EXTERNE OPROEP 

Vacaturenummer 2022-55 
 
 
Bied je als GZ-psycholoog of orthopedagoog generalist graag jongeren met complexe persoonlijke 
uitdagingen weer perspectief? Houd je van uitdaging, dynamiek en samenwerken met een 
bevlogen team? Ben je ontwikkelingsgericht, kun je snel schakelen en heb je lef? We zoeken voor 
behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen een 
 
 

GZ-psycholoog/orthopedagoog generalist 
voor 24 uur per week  

 

 

Jouw taken  

• Je coördineert en evalueert de behandeling van ca. 6 jongeren van 12 tot 18+ jaar met 

orthopsychiatrische problemen voor gemiddeld 16 uur per week, in eerste instantie op een 

gesloten behandelgroep.  

• Je draagt de overige ca. 8 uren per week bij waar het nodig is. Je voert bijvoorbeeld 

handelingsgerichte diagnostiek uit en je verzorgt intakes.  

• Naast de groep die je hebt, kun je (afhankelijk van je achtergrond) individuele therapieën 

geven. Je treedt bijvoorbeeld op als EMDR-, CGT- of schematherapeut. Je draagt hiermee 

bij aan de zelfredzaamheid van de jongeren.  

• Je betrekt waar nodig andere disciplines, om gezamenlijk tot een geïntegreerde 

behandeling te komen.  

• Je deelt jouw kennis met jeugdzorgwerkers, door om de week supervisie of intervisie te 

hebben met het team.  

• Je draagt bij aan de beleidsontwikkeling van Jeugdhulp Friesland door de ontwikkeling van 

het zorgportfolio, methodiekontwikkeling en het uitwerken of implementeren van 

innovaties.  

 

Jouw profiel 

Heb je een opleiding tot GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist afgerond? Ben je BIG-

geregistreerd en heb je bij voorkeur meerdere jaren ervaring in de jeugdhulpverlening? Spreekt 

de complexiteit van de doelgroep en de bijbehorende dynamiek je aan? Dan zijn we op zoek 

naar jou!  

 

We vinden het een pluspunt als je opleidingen hebt gevolgd om therapie te geven, zoals 

systeemtherapie, EMDR-, CGT- of schematherapie. We zien graag dat je enthousiast bent, 

gevoel voor humor hebt, creatief en innovatief bent. En dat je stevig in je schoenen staat met 

het oog op de te nemen beslissingen en snel kunt schakelen bij soms onverwachte situaties 

met de jongeren en/of het systeem.   

 

Jouw team  
Behandelcentrum Woodbrookers van Jeugdhulp Friesland behandelt jongeren van 12 tot 18+ 
jaar met complexe gedrags- en psychiatrische problemen, die daardoor thuis of op school 
vastlopen. Dat doe je niet alleen. Je werkt nauw samen met de zorgcoördinator en treedt 
coachend op naar de uitvoerende jeugdzorgwerkers. Daarnaast maken een kinder- en 
jeugdpsychiater, verpleegkundig specialist, verpleegkundigen en klinisch psychologen ook 
onderdeel uit van het team. De jongeren kunnen bij Woodbrookers in Kortehemmen in een 
veilige omgeving aan hun ontwikkeling werken, in een groep van maximaal zes personen. De 
behandeling binnen open groepen is op vrijwillige basis; bij de andere groepen is sprake van 
een machtiging gesloten jeugdhulp van een kinderrechter. Er wordt gewerkt vanuit 
schematherapeutisch werken en Geweldloos Verzet.   

 

 

 

 

 

 

https://jeugdhulpfriesland.nl/


   

 

Ons aanbod 

• Een uitdagende functie waarin je samenwerkt met leuke collega’s, die ambitieus zijn in het 

verder professionaliseren van de behandeling aan jongeren.  

• Een jaarcontract voor 24 uur per week. Wil je liever direct een vast dienstverband? 

Afhankelijk van jouw opleiding en ervaring is dit bespreekbaar.  

• Een salaris conform cao Jeugdzorg schaal 12; € 3.862,06 - € 6.078,02 bruto per maand bij 

een 36-urige werkweek.  

• De mogelijkheid tot het realiseren van je ambities, bijvoorbeeld door:  

o cursussen en refereeravonden, in samenwerking met partners; 

o intervisie, eventueel supervisie en werkbegeleiding met post-master opgeleide 

collega’s; 

o periodiek aanbod van interne opleidingsplaatsen voor GZ-psycholoog en klinisch 

psycholoog;  

o specialisatie als EMDR-, CGT- of schematherapeut; 

• Je maakt deel uit van onze dynamische, collegiale en missie-gedreven VIP-organisatie. We 
zijn Verbindend, Inventief en Professioneel.  

• Je ontvangt 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering en je kunt met fiscaal voordeel 
deelnemen aan bedrijfsfitness.   

 

Ben je geïnteresseerd?  

We nodigen je van harte uit om te reageren op onze vacature. Dit kan tot en met  

22 januari 2023 via onze website www.jeugdhulpfriesland.nl/vacatures.   

 

Wil je eerst meer informatie over de functie of de organisatie? Je kunt telefonisch contact 

opnemen met Elizabeth Pander (Manager Behandelzaken) via 06-20032228 of Marlies Latumalea 

(GZ-psycholoog) via 06-10921204. Zij beantwoorden graag al je inhoudelijke vragen!  

 

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vast onderdeel bij onze 

indiensttredingsprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

 

http://www.jeugdhulpfriesland.nl/vacatures

