Ben jij de GZpsycholoog die wij
zoeken?

Contract met de
7 Westfriese
gemeenten

Direct instappen

VACATURE

GZ-PSYCHOLOOG K&J
Kom jij ons team versterken?
Het Centrum voor Kindertherapie is op zoek naar een zelfstandig
GZ-psycholoog K&J (BIG-geregistreerd) die in een professioneel
werkend team van kindertherapeuten en een gezins- en
opvoedcoach wil stappen.

in een volledig
zelfstandig

werkend team

Onze missie:
rust in kind,

ouder en gezin

Wij zijn op zoek naar een zelfstandige werker die een grote eigen
verantwoordelijkheid aan kan.
De afgelopen vijf jaar hebben wij onder contract van de gemeente
gewerkt en zijn daarmee uitgegroeid tot een betrouwbare partner in
de regio. We bedienen ongeveer 200 klanten per jaar.
Huisartsen, gebiedsteams, scholen, voogden en ouders weten ons
goed te vinden.
Het Centrum voor Kindertherapie staat voor kwaliteit en is HKZ KO
gecertificeerd.
Lees verder wat wij jou kunnen bieden en wat we van je
verwachten.

Centrum voor
Kindertherapie
Lepelaar 3
1628 CZ Hoorn
0229-843924
info@cvkt.nl
www.cvkt.nl

Over het Centrum voor Kindertherapie
Mocht je willen instappen, dan ga je in zee met een kleine, solide organisatie die al 15 jaar
actief is in de regio Westfriesland.
Wij werken vanuit een oplossingsgerichte en systemische behandelvisie. Daarbij
behandelen wij vraaggericht en besteden we veel aandacht aan de behandelrelatie. Wij
vinden mogelijkheden interessanter dan beperkingen.
Het centrum is een vereniging. Deze bestaat uit vier leden en daarvan zijn er drie tevens
bestuurslid. Momenteel huurt het centrum daarnaast twee vaktherapeuten in, zij zijn geen
lid.
Sinds april 2019 hebben wij een HKZ KO certificaat.

Contract en eisen 7 Westfriese gemeenten
Sinds 2015 heeft het centrum een contract met de gemeente, dat steeds verlengd is. Vanaf
2020 is het een eis van de gemeente dat er óf een regiebehandelaar werkzaam is binnen
de organisatie - dit moet een BIG geregistreerd GZ-psycholoog zijn – óf dat alle
behandelaren bij het SKJ geregistreerd zijn.
Wij zien ernaar uit om te mogen
samenwerken met een GZ-psycholoog.

Je past bij ons, als je gelukkig
wordt van:






Wij zijn wel geregistreerd, maar niet BIG of bij
SKJ.

De integratief kindertherapeuten zijn
geregistreerd bij de VvvK en RBCZ, De
vaktherapeuten bij het Register Vaktherapie.
De opvoed- en gezinscoach bij de NFG.

Oplossingsgericht en systemisch
werken
Een afwisselende doelgroep
Zelfstandig ondernemerschap
Autonomie
Een sterke teamcohesie

Wij doen dus allen aan intervisie, supervisie en
nascholing. Bovendien zijn we allen aangesloten
bij een tuchtrecht.
Wij zijn dan ook van mening dat wij voldoende
gekwalificeerd zijn en voldoende kwaliteit
leveren. De gemeente vond dat ook de
afgelopen 5 jaar, maar eist nu anders.
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Wat we van jou verwachten











Je hebt een afgeronde opleiding tot GZ–psycholoog K&J of orthopedagoog
Je hebt een BIG registratie
Je bent werkzaam als zelfstandige
Je bent aangesloten bij een beroepsvereniging
Je verbindt je als regiebehandelaar binnen onze organisatie. Lees voor meer
informatie over de taken en verantwoordelijkheden van een GZ-psycholoog als
regiebehandelaar op de websites van GGZ Standaarden en van Zorginzicht.
Je behandelt kinderen en jongeren en je begeleidt ouders
Je wordt (bestuurs)lid van onze vereniging
Je bent aanwezig bij ledenvergaderingen
Uren in overleg
Ervaring in het werken met een gemeente/Jeugdwet wordt op prijs gesteld

Wat jij van ons kan verwachten




Een inspirerend en veerkrachtig team van behandelaren om mee samen te werken
Grote variatie in behandelvragen en leeftijden van de kinderen en jongeren
Werkplezier en werk waarin je gelooft

Hou je van kleinschaligheid en grote betrokkenheid
bij alle aspecten van je werk? Solliciteer dan snel!

Reageren
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je CV met motivatie vóór 15 juni aan info@cvkt.nl
t.a.v. Nicolette Brinkhorst.
Heb je nog vragen? Aarzel dan niet en neem contact op met Nicolette Brinkhorst via
06-10336897 of nicolette@cvkt.nl.
Kijk voor meer informatie over ons op www.cvkt.nl.

Centrum voor Kindertherapie, vacature GZ-psycholoog | 11 mei 2020

