
 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar een GZ-psycholoog of Orthopedagoog-generalist als 

regiebehandelaar 

 
 

 
De GZ-psycholoog/Orthopedagoog-generalist bij Perspectief GZ  

Als GZ-psycholoog is er bij Perspectief GZ veel ruimte voor inhoudelijk vakmanschap en professionele autonomie. 

Door organisatiekeuzes en de verschillende zorgdomeinen waarin wij actief zijn ligt de nadruk in deze functie op 

behandeling en kwaliteit. Om ons behandeleffect te optimaliseren is onze werkwijze eclectisch en is er veel ruimte 

voor maatwerk en vernieuwende aanpak. Wij zien dit, ook vanwege onze complexe LVB doelgroep, als onze 

opdracht. Perspectief GZ is een erkende praktijk instelling voor de opleiding tot GZ-psycholoog, wij hebben in dit 

kader een nauwe samenwerking met GGZ partner instellingen. De rol van werkbegeleider en/of praktijkbegeleider 

kan deel uitmaken van deze functie. Perspectief GZ heeft een open organisatiecultuur waarin qua aanpak en 

ontwikkeling veel mogelijk is, op hoog professioneel niveau.  

  

Inhoud van de werkzaamheden 

• Als regiebehandelaar: aansturen en ondersteunen van professionals uit het multidisciplinair team. 

Organiseren en leiding geven aan behandeltrajecten en multidisciplinaire overlegvormen (MDO). 

• zelfstandig uitvoeren van individuele behandelingen bij cliënten met complexe behandelvragen. Het gaat 

om mensen met LVB achtergrond met bijkomende (duale) complexe problematiek, TIQ tot 85. 

• voorbereiden van beleid: met andere regiebehandelaars cq gedragswetenschappers werk je aan 

ontwikkeling van nieuwe werkwijze, methoden, beleidstaken en deskundigheidsontwikkeling voor overige 

professionals en organisatie. Deelname aan externe netwerkbijeenkomsten. 

• diagnostische taken uitvoeren: zelfstandig of in overleg met het Diagnostiek team lever je een 

bijdrage aan diagnostiek. 

• uitvoeren van teamtaken: het bieden van werkbegeleiding en/of een rol in het coachen van 

uitvoerende behandelaren en eventueel coachen van GZ-psycholoog in opleiding. Verder in 

overleg en op basis van affiniteit en kennis.  

 

Functie eisen 

Je beschikt als regiebehandelaar over een geldige BIG registratie. Kennis van en ervaring met diagnostiek en 

behandelinterventies bij kinderen, jongeren en/of volwassenen met psychische problematiek (GGZ), en specifiek 

traumabehandeling bij de LVB doelgroep (VB+GGZ) zijn een sterke pré. Voor de werkbegeleider in de GZ 

opleiding geldt een minimale werkervaringseis van 3 jaar, voor de praktijkopleider is dat minimaal 5 jaar.  

 

Wat bieden wij? 

• Een parttime of fulltime contract (uren bespreekbaar)  

• Salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg, mede afhankelijk van werkervaring, FWG 65  

• Vakantietoeslag 8% en Eindejaarsuitkering van 8,33%. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, scholingsbudget 

• Werken in een kleinschalige organisatie met een gemotiveerd multidisciplinair team. 

• Detachering behoort tevens tot de mogelijkheden 
    

              GZ psycholoog / Orthopedagoog generalist 
In Amsterdam  



Over Perspectief GZ: 

Perspectief GZ is een WLZ erkende zorgaanbieder en biedt sinds 2004 in regio Amsterdam en Zaanstreek 

gespecialiseerde extramurale behandeling en begeleiding aan mensen met een licht verstandelijke 

beperking. Onze doelgroep woont zelfstandig in de stad en moet opboksen tegen hoge eisen en complexe 

maatschappelijke verwachtingen. Dat gaat hen niet altijd even gemakkelijk af. Het gespecialiseerde 

behandelaanbod bestaat voornamelijk uit individuele behandeling, diagnostiek, ambulante 

gezinsbehandeling en ambulante begeleiding. De hulp van Perspectief is onafhankelijk en heeft een vrijwillig 

karakter. De zorg wordt volledig gefinancierd vanuit de WLZ, Zvw, Jeugdzorg en WMO.  

 

 

Over het multidiciplinaire team: 

Je werkt als regiebehandelaar in koppelvorm aan het behandeltraject met uitvoerende behandelaars. Deze collega’s  

hebben hun eigen expertise en verantwoordelijkheid. Het team bestaat o.a. uit een Arts VG, GZ-psychologen, 

orthopedagogen, psychologen, vaktherapeuten (psychomotorisch-, spel- en muziektherapeut) en een consulent 

psychiater. Het diagnostiek team is ondersteunend. Waar nodig worden er tijdens de behandeling HBO-agogen 

en maatschappelijk werkenden ingezet voor bijkomende (praktische) hulpvragen, zodat er betere voorwaarden 

worden gecreëerd voor een efficiënte behandeling.  

Perspectief hecht in haar personeelsbeleid veel waarde aan diversiteit en inclusiviteit. Belangrijke thema’s binnen 

de organisatiecultuur zijn: eigenheid, wederzijds respect, persoonlijke aandacht, kennis-expertise en zelfsturing. 

 

 

Geïnteresseerd in deze functie? 

Voor informatie kun je terecht bij Huseyin Kayapinar, leidinggevende. Telefoon 020-6178757 of via 

onderstaande mailadres. Mail je sollicitatiebrief met CV naar de sollicitatiecommissie via info@perspectiefgz.nl.  

 
De vacature kent geen einddatum, er wordt doorlopend gesprekken gevoerd. 

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.  

 

 

 

Kijk ook naar het filmpje over deze vacature: 

 

    https://youtu.be/HqCPgqD-i30 
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