
 

 

 

 

 

 
 

vacature: hoofdbehandelaar  

8 - 36 uur per week 

 

Kort en krachtig 

De hoofdbehandelaar voert zelf handelingsgerichte diagnostiek uit en superviseert 

medebehandelaren in de uitvoering van diagnostiek. De hoofdbehandelaar biedt uiteenlopende 

behandelingen aan kinderen, jongeren en volwassenen en geeft samen met de andere 

hoofdbehandelaren inhoudelijk leiding aan het team van behandelaren van BuroJIJ.  

 

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 behandelingen. Je ziet die middag afwisselend kinderen, jongeren en een aantal 

volwassenen in de Basis GGZ voor volwassenen. 

 

Wat bieden wij? 

• Goede werksfeer in een jong en dynamisch team; 

• Een zelfstandige en uitdagende baan vanuit innovatieve ideeën, waarbij veel vrijheid is in 

de keuzes die jij maakt in jouw behandelingen; 

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

• Vakantiegeld en eindejaarsuitkering (dertiende maand); 

• Een interessant bij- en nascholingsprogramma; met mogelijkheden tot specialisatie tot 

systeemtherapeut of EMDR-practitioner; 

• Een overeenkomst voor onbepaalde tijd, met veel vrijheid om jouw eigen werktijden in te 

delen.  

 

Wat vragen wij? 

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

Psychotherapeut; 

• Je hebt affiniteit en ervaring met de handelingsgerichte diagnostiek; 

• Je hebt zin om buiten de bestaande kaders te denken en je geniet van de vrijheid om jouw 

behandelingen creatief en efficiënt in te richten; 

• Je kijkt ernaar uit om ons team te verrassen met jouw visie op behandelen.   

 

Interesse? 

Stuur je motivatie vóór 6 november 2020 naar onze manager Aniek van Broekhoven 

(aniek@burojij.nl). Voor meer informatie over de functie van regiebehandelaar kun je bellen met 

onze hoofdbehandelaar Jessica van Erp: 0416 700 219.  


