
 

 

 

 

 

 
 

Vacature 

Hoofdbehandelaar (m/v) 

8-32 uur per week 
 
 

Kort en krachtig 

De hoofdbehandelaar voert handelingsgerichte diagnostiek uit, behandelt kinderen, jongeren en 

volwassenen en geeft samen met de andere hoofdbehandelaren inhoudelijk leiding aan het team 

van behandelaren van BuroJIJ.  

 

Wat doe je als Hoofdbehandelaar? 

Als Hoofdbehandelaar werk je met kinderen, jongeren en volwassenen. De Hoofdbehandelaar 

verricht psychodiagnostisch onderzoek volgens de principes van de handelingsgerichte diagnostiek, 

waarbij hij intensief samenwerkt met de mede-behandelaren. De Hoofdbehandelaar adviseert 

behandelaren en de cliënten. De Hoofdbehandelaar behandelt het kind, de jongere en hun netwerk 

vanuit een systemische benadering.  

 

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 

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

ochtend. Voorafgaand aan het onderzoek beantwoord je vragen van behandelaren en geef je 

gerichte feedback op de behandelplannen van collega’s. Na de onderzoeksochtend geef je 

werkbegeleiding aan de collega’s, waarbij je vanuit jouw verantwoordelijkheid zicht houdt op de 

behandelprocessen. Na de lunch bereid je een interne scholing voor, waarna je de dag afsluit met 

een aantal cognitief gedragstherapeutische behandelingen aan cliënten tussen de vier en tachtig 

jaar oud.  

 

Wat bieden wij? 

• Goede werksfeer in een jong en dynamisch team; 

• Een zelfstandige en uitdagende baan vanuit innovatieve ideeën; 

• Inschaling volgens cao Jeugdzorg, schaal 12; min. € 3431,71, max. € 5400,75; 

• Vakantiegeld en eindejaarsuitkering (dertiende maand); 

• Een interessant bij- en nascholingsprogramma; 

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

• Afhankelijk van ervaring en achtergrond een overeenkomst voor de duur van één jaar of 

een overeenkomst voor onbepaalde tijd.  

 

Wat vragen wij? 

• Een afgeronde post-master, zoals GZ-psycholoog BIG of Orthopedagoog-Generalist NVO; 

• Je hebt affiniteit en ervaring met de handelingsgerichte diagnostiek; 

• Je bent 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 2019 naar Aniek van Broekhoven (aniek@burojij.nl). Voor meer 

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


