
 

 

GZ-Psycholoog Kind en Jeugd PLUS 

gezocht die het inspirerend vindt om collega’s te 

coachen 
 
 

ComeniusGGZ (gevestigd te Bilthoven, Amersfoort, Nieuwegein, Hilversum, Woerden, 

Harderwijk en Zaandam) is met ruim 25 therapeuten één van de grotere praktijken voor 

diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen in de regio Utrecht. We bestaan ruim 30 

jaar. ComeniusGGZ is in Midden Nederland bij ouders, scholen en huisartsen inmiddels een 

begrip.  

 

Vanwege groei zijn we op zoek naar een extra GZ-Psycholoog PLUS. 

 

 

 

Kwaliteit en vakwerk zijn begrippen die bij ons hoog in het 
vaandel staan 

 

 

 

Onze visie 

 

Opgroeien vereist de ontwikkeling van allerlei vaardigheden. Sommige kinderen 

ontwikkelen die vaardigheden niet vanzelfsprekend. Hun ontwikkeling stagneert door 

interne (aanleg) en/of externe factoren. ComeniusGGZ biedt binnen een veilige en kundige 

context zorg om de ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Door de jarenlange 

ervaring met kinderen, jongeren en jongvolwassenen is er expertise opgebouwd als het 

gaat om het herkennen, onderkennen en behandelen van leerproblemen, gedrags- en 

ontwikkelingsproblemen alsmede op het terrein van sociaal-emotionele problemen. Naast 

Jeugd-GGZ biedt zij ook jeugdhulp in de thuissituatie.  

 

ComeniusGGZ is onderdeel van de PsyMens ZorgGroep, waartoe ook PsyMens en Praktijk voor 

leer- en gedragsadviezen behoren. Wij werken in de praktijk nauw samen met de sectie Kinder- 

en Jeugd van PsyMens en met de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen. Zie voor meer 

informatie over het behandelaanbod van PsyMens www.psymens.nl.  en van de Praktijk voor 

leer- en gedragsadviezen www.leerengedragsadviezen.nl.  

 

 

 

 

 
 

 

http://www.psymens.nl/
http://www.leerengedragsadviezen.nl/


Wil jij een nieuwe stap in jouw carrière zetten?  
 

 

ComeniusGGZ is op zoek naar een gedreven GZ-Psycholoog PLUS. 

 

 

Over de functie 

 

Als GZ-Psycholoog Kind en Jeugd PLUS van een aantal van onze vestigingen ben je ten eerste  

verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van de behandelplannen van de eigen cliënten. 

Ten tweede ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van psychologen, orthopedagogen, 

jeugdhulpverleners, dyslexiebehandelaren, orthopedagoog-generalisten en gz-psychologen die 

binnen jouw vestigingen werkzaam zijn. Je bewaakt de effectiviteit en efficiency van de 

werkprocessen. Je voert zowel overleg met de medewerkers (zowel zorginhoudelijk als 

procedureel) als met jouw collega hoofden behandeling en de directie.  

 

Werkzaamheden 

 

 Je behandelt en begeleidt kinderen en jeugdigen met sociaal-emotionele problemen 

en/of ontwikkelings- en gedragsstoornissen.  Ook de begeleiding van de ouders behoort 

tot jouw taken.  

 Je doet intakes bij kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen,  indien nodig, ondersteund 

met psychodiagnostisch onderzoek.  

 Je doet (intelligentie-, persoonlijkheids- en/of neuropsychologisch-) onderzoek inclusief 

de verslaglegging. 

 Je voert adviesgesprekken met ouders en scholen. 

 Je bent nauwkeurig in het registreren van activiteiten en de verslaglegging in het EPD. 

 Je onderhoudt het contact en/of werkt op een prettige wijze samen met huisartsen, 

praktijkondersteuners, medewerkers van het buurtteam en kinderartsen.  

 Je begeleidt collega’s werkzaam op de vestigingen.  

 Je draagt als sparringpartner voor het management samen met collega’s bij aan de 

procedurele en inhoudelijke ontwikkelingen binnen onze organisatie en je neemt 

deel aan het managementoverleg dat eenmaal per 3 weken plaatsvindt.  

 Je werkt nauw samen met collega’s PsyMens ZorgGroep-breed.  

 Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de PsyMens ZorgGroep in 

het algemeen, maar aan het zorgaanbod in het bijzonder. 

 

Het profiel 

 

 Je beschikt over een voltooide opleiding tot GZ-psycholoog en een BIG registratie. 

 Je hebt ruime ervaring in diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen. 

 Je hebt affiniteit, kennis en ervaring met een brede K&J doelgroep. 

 Je hebt sterke communicatieve vaardigheden waardoor je snel kunt schakelen 

tussen patiënt en samenwerkingspartners.  

 Je vindt het leuk om collega’s te coachen. 

 Je hebt affiniteit met ons zorgaanbod. 

 Je bent initiatiefrijk, innovatief en actief betrokken. 

 Je staat stevig in je schoenen en bent een duizendpoot. 

 

 

 
 

 

 



Ons aanbod 

 

 Een leuke, uitdagende functie in een organisatie die volop in beweging is. 

 Prettige, stimulerende en kwalitatief hoogwaardige werkomgeving. 

 Vrijheid om werkzaamheden naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid in te delen.  

 Collegiale sfeer.  

 Goede arbeidsvoorwaarden. 

 Vakantie tijdens een groot deel van de basisschoolvakanties. 

 Salaris conform FWG functiegroep 70 cao GGZ 

 Een arbeidsovereenkomst voor 24-36 uur per week. 

 

 

Geïnteresseerd?  

 

Ben je toe aan een nieuwe uitdaging en herken je jezelf in bovengeschetst profiel? Dan nodigen 

wij je van harte uit om te reageren. Stuur je CV met motivatie naar: 

recruitment@comeniusggz.nl 

 

Kijk voor meer informatie op: www.comeniusggz.nl. 

 

mailto:recruitment@comeniusggz.nl
http://www.comeniusggz.nl/

