GZ-Psycholoog
Orthopedagoog-generalist
Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar een GZ-psycholoog of een Orthopedagoog-Generalist
met enige werkervaring en affiniteit met de LVB doelgroep.
Perspectief 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, aanvullende functionele diagnostiek,
ambulante gezinsbehandeling en ambulante begeleiding. De hulp van Perspectief is onafhankelijk en heeft
een vrijwillig karakter.
Werken in een multidisciplinair 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 GZpsychologen, orthopedagogen, psychologen, psychomotorisch therapeut, vak-therapeuten en een
psychiater. Het Diagnostiek Team is ondersteunend. Waar nodig worden er tijdens de behandeling HBOagogen ingezet voor bijkomende (praktische) hulpvragen, zodat er betere voorwaarden worden gecreëerd
voor een efficiënte behandeling.
Perspectief hecht in haar personeelsbeleid veel waarde aan diversiteit, zodat er extra aandacht is voor
andere culturen en bijzondere verhalen van onze cliënten. Binnen de organisatiecultuur hechten wij
waarde aan eigenheid, persoonlijke aandacht, kennis-expertise en zelfsturing.
Inhoud van de werkzaamheden
❖ aansturen en ondersteunen als regiebehandelaar: het uitvoeren van individuele behandelingen,
aansturen en ondersteunen van professionals uit het multidisciplinair team. Organiseren en leiding
geven aan multidisciplinaire overlegvormen (MDO) en behandeltrajecten.
❖ zelfstandig uitvoeren van individuele behandelingen bij cliënten met complexe behandelvragen. Het
gaat om mensen met LVB achtergrond met bijkomende (duale) complexe problematiek.
❖ 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 Aanvullende Functionele Diagnostiek.
❖ uitvoeren van teamtaken: in overleg en op basis van eigen interesses, affiniteiten en kennis, zoals het
bieden van werkbegeleiding en/of een rol in het coachen van collega’s tot GZ-psycholoog of andere
gedragswetenschappers.

Functie eisen
Je beschikt over een geldige BIG registratie. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring bij kinderen, jongeren
en volwassenen met ontwikkelingsachterstand, bezit bij voorkeur kennis over de duale LVB problematiek
(VG + GGZ). Je hebt kennis van diagnostiek en behandelinterventies voor mensen met een verstandelijke
beperking. Kennis en ervaring met traumabehandeling bij de LVB doelgroep is een sterke pré.
Wat kunnen wij bieden?
− Een vaste aanstelling van 24 tot 36 uur. (ZZP constructie is bespreekbaar)
− Salaris conform de CAO Gehandicaptenzorg, mede afhankelijk van werkervaring, FWG 65 maximum
€ 5476,− Eindejaarsuitkering van 8,33%.
− Fietsplanregeling en jaarlijkse vergoeding sportcontributie.
− Gebruik van een dienstauto en dienstfiets voor ambulante werkzaamheden
− Fietsplanregeling en jaarlijkse vergoeding sportcontributie.
− Gebruik van een dienstauto en dienstfiets voor ambulante werkzaamheden.
− Doorgroeimogelijkheden, scholing en carrièrekansen.
− Werken in een kleinschalige organisatie met een zelfsturend multidisciplinair team.

Enthousiast over deze functie?
In dat geval zien wij graag je sollicitatiebrief met CV tegemoet. Je kunt je sollicitatiebrief per mail
sturen naar info@perspectiefgz.nl t.n.v. de sollicitatiecommissie. Per post naar: Perspectief GZ, Jan
Evertsenstraat 751, 1061 XZ Amsterdam.
Voor informatie over deze vacature kun je terecht bij Nanda van Loen, GZ psycholoog, tel 06-48452275
(ma t/m do), per email n.vanloen@perspectiefgz.nl Algemeen nummer 020-6178757
Sluitingsdatum voor deze vacature is nog niet bekend, kijk ook naar www.perspectiefgz.nl De
sollicitatiegesprekken worden doorlopend gevoerd.
Vacature is uitgezet op: 26 oktober 2020 .

