
 

 

 

 

 

 
 

Vacature 

(Ambulant) Behandelaar (m/v) 

8-32 uur per week 
 
 

Kort en krachtig 

Je werkt samen met een kind, jongere, zijn gezin en zijn omgeving om de gezamenlijke doelen uit 

het behandelplan te behalen.   

 

Wat doe je als Behandelaar? 

BuroJIJ is een kleinschalige zorgaanbieder voor kinderen, jongeren en het gezin. De Behandelaar 

verricht psychodiagnostisch onderzoek volgens de principes van de handelingsgerichte diagnostiek. 

De Behandelaar adviseert kinderen, jongeren, ouders en hun netwerk. De Behandelaar behandelt 

het kind, de jongere en hun netwerk vanuit een systemische benadering. Daarnaast heeft de 

Behandelaar taken als Zorgcoördinator, waarbij indicatiestelling en het superviseren van collega’s 

centraal staat.  

 

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 

Als jij aankomt op je werkplek bereid je je voor op het psychodiagnostisch onderzoek van die 

ochtend. Je legt de testmaterialen klaar en denkt nog eens na over de hypothesen die je hebt 

opgesteld. Na de testafname rijd je naar de school in de buurt voor het adviesgesprek van de jongen 

die is vastgelopen in het regulier onderwijs. Daarna overleg je met collega’s over de nieuwe 

aanmeldingen. Aan het eind van de middag staat er nog een intakegesprek gepland. En o ja… had 

je die interne scholing nu al voorbereid? 

 

Wat bieden wij? 

• Goede werksfeer in een jong en dynamisch team; 

• Een zelfstandige en uitdagende baan vanuit innovatieve ideeën; 

• Inschaling volgens cao Jeugdzorg, schaal 11; min. € 3115,51, max. € 4707,94 bruto bij 

fulltime dienstverband; 

• Vakantiegeld en eindejaarsuitkering (dertiende maand) volgens cao Jeugdzorg; 

• Een interessant bij- en nascholingsprogramma; 

• Maar liefst drie maanden betaald ouderschapsverlof voor vaders of de tweede moeder; 

• Een overeenkomst voor de duur van één jaar, met uitzicht op verlenging bij ongewijzigde 

organisatie-omstandigheden en goed functioneren.  

 

Wat vragen wij? 

• Je bent slim en leert snel. Dat toon je bijvoorbeeld aan met een wo-master Orthopedagogiek 

of Psychologie; 

• Je hebt minimaal vier jaar werkervaring in zowel de diagnostiek en behandeling van kinderen 

en jongeren.  

• Je bent uiterst flexibel en durft buiten de bestaande kaders te denken. Dat uit je door te 

denken in mogelijkheden en door jouw collega’s dagelijks te verrassen met creatieve 

oplossingen.  

 

Interesse? 

Stuur je motivatie vóór 10 mei naar Aniek van Broekhoven (aniek@burojij.nl). Voor meer informatie 

kun je bellen met Willem Peters-Schrama (praktijkeigenaar).  


