
 Kinder- en Jeugd GGZ in de regio de Bilt 

 

 

 

Gezocht: Orthopedagoog Generalist ervaren basis-Orthopedagoog (24-32 uur per week, 

zwangerschapsvervanging) 

 

Voor onze groeiende kinderpsychologenpraktijk zijn wij op zoek naar een ervaren basis Orthopedagoog of 

een Orthopedagoog Generalist, met ervaring in affiniteit in de jGGZ. 

In de eerste plaats ter vervanging van een zwangerschapsverlof, met mogelijk uitzicht op verlenging. Je 

gaat je in onze praktijk voornamelijk richten op het helpen van kinderen met een problematische angst, 

trauma, problemen in de emotieregulatie of weerbaarheid. Ook voer je oudergesprekken en ben je 

hoofdbehandelaar voor onze basis orthopedagoog.  

De functie is op basis van een tijdelijk contract voor 24 tot mogelijk 32 uur per week vanaf november 2021 

tot mei 2022. 

 

Wie zijn wij? 

Praktijk PsychoWijs is in 2016 opgericht door Roxanne Hosemans en Anne-Minke Mulder, die beiden 

vanuit hun ervaring met grote organisaties de zorg net anders wilden aanpakken. Zorg moet dichter bij de 

ouders en kinderen gebracht worden (uit de ivoren toren) en transparanter zijn. Binnen onze praktijk zijn 

de lijntjes dan ook kort en heb je zelf vaak direct contact met verwijzers, zowel aan het begin als 

tussendoor. We nemen ouders én kinderen actief mee in het behandelproces, van intake tot afsluiting.  

Transparant zijn we niet alleen naar ouders, maar ook naar onze werknemers. We vinden het belangrijk 

dat iedereen begrijpt waarvoor we werken binnen de praktijk en hoe de zaken er voor staan. We 

betrekken de werknemers dan ook regelmatig bij belangrijke beleidsbeslissingen. 

De praktijk houden we met z’n allen draaiende. Iedereen heeft daarin zijn eigen rol en talent. We vinden 

het belangrijk om daar aandacht en ruimte aan te geven, zodat iedereen in zijn kracht kan staan. Om 

dezelfde reden vinden we samenwerken met praktijken met andere disciplines belangrijk. 

 

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden: 

- Indicatiestellingen: Intakes, diagnostisch onderzoek (uitvoeren en verslagen meelezen) 

- Individuele therapie (o.a. ervaring met CGT, ACT, en bij voorkeur EMDR) 

- Ouderbegeleiding 

- De OG’er heeft tijdelijk ook het hoofdbehandelaarschap 

- De OG’er geeft tijdelijk werkbegeleiding aan een junior orthopedagoog 

- Evaluaties, monitoren van het traject en op het juiste moment afronden 

- MDO  

- (mede) beheer aanmeldingen (o.a. screenen van aanmeldingen) 

- Administratie van eigen dossiers 

 

Wat bieden wij jou: 

- Een eerlijke beloning voor jouw werk, afhankelijk van opleiding en ervaring 

- Leuk en uitdagend werk  

- Ruimte voor jouw inbreng en talenten 

- Een gezellig team en een fijne werkplek 

- Een prettige samenwerking met collega’s in het zorgcentrum (diverse zorgdisciplines) 

- Lekkere koffie  



 

 

Deze functie past bij jou als jij dit hebt en kunt: 

- Orthopedagoog Generalist, of basis Orthopedagoog met ervaring in de jGGZ 

- Bij voorkeur EMDR basiscursus afgerond en ervaring met EMDR 

- Sterke communicatieve en organisatorische vaardigheden 

- Individueel vaardig, maar met oog voor samenwerking 

- Flexibiliteit en stressbestendigheid 

- Zelfreflectie, lerend vermogen en oprecht nieuwsgierig 

- Lef om dingen in te brengen (ideeën voor iets nieuws of verbetering) 

- Je houdt van korte lijntjes in een overzichtelijke organisatiestructuur (kleinschalige praktijk) 

- Handig met diverse software (i.i.g. Word + Excel) 

 

Past dit bij jou? 

Dan zien wij graag jouw sollicitatiebrief voorzien van CV  z.s.m. tegemoet.  

Stuur je brief naar: info@psychowijs.nl 
 
Ook voor vragen kun je bij mevrouw Mulder terecht: 06-42171624 
 
Meer informatie over onze praktijk vind je op www.psychowijs.nl.  
Bekijk evt. ook onze Facebook/instagram pagina ter beeldvorming. 

 

http://www.psychowijs.nl/

