
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Je komt werken in een dynamische omgeving die je uitdaagt om je kennis, vaardigheden en ervaring  
in te zetten.  We stimuleren  lef en ondernemerschap en geven ruimte aan je eigen ontwikkeling  door  
je  gebruik  te laten  maken van een uitgebreid netwerk van professionals en 
opleidingsmogelijkheden.  
 
Voor de regio Noord-Limburg (Venlo/Venray), zoeken wij op korte termijn kandidaten voor de functie 
van: 

                                  IMH-specialist (GZ-psycholoog) 
           24 uren per week 
 

Ons  zorgprogramma  Infant Mental Health (IMH) heeft haar deskundigheid de afgelopen jaren stevig  
doorontwikkeld én geprofileerd in de regio. Ons team is multidisciplinair samengesteld en kenmerkt 
zich door een intensieve onderlinge samenwerking waarbij we voortdurend aansluiting zoeken met 
onze ketenpartners in de regio. In het netwerk ben je ook actief op het gebied van het geven van 
voorlichting aan zorginstellingen en verwijzers. Door je actieve bijdrage aan doorontwikkeling en 
implementatie van dit zorgprogramma, blijft het geven van de  beste zorg voor kwetsbare kinderen 
op een hoog niveau. Als IMH-specialist doe je de diagnostiek en behandeling van kinderen in de 
leeftijd van 0 – 6 jaar en hun ouders. Kennis op het gebied van trauma en IMH is een pré.  
 
De Mutsaersstichting biedt geïndiceerde hulp en geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en 
jongeren en hun verzorgers  die een intensieve behandeling nodig hebben, evenals maatschappelijke  
opvang en begeleiding aan vrouwen en kinderen. We zijn compleet in jeugdzorg, in de breedste zin 
van het woord en krijgen steeds meer de positie van “last resort”.  Actief op de gebieden 
jeugdhulpverlening én GGZ én welzijn én onderwijs. 
 
Ben je enthousiast, en wil je meer weten over deze functies  én onze organisatie dan kun je contact 
opnemen met Christel van Rens, bereikbaar via het secretariaat  (077-3217550).  
De arbeidsvoorwaarden volgen de CAO - GGZ en zijn marktconform. Heb je nadere informatie nodig 
over de arbeidsvoorwaarden dan kun je contact opnemen met Piet Caris (06-10318563) HRD 
Consulent. 
 
Je kunt ook direct solliciteren, onder vermelding van vacaturenummer 18-21 , naar 
sollicitatie@mutsaersstichting.nl.  
 
Goed om te weten is dat de reactietermijn sluit op 20 juli 2018.  
 


