
 

 
Stichting 't Kabouterhuis  |  Vacatures 

GZ Psycholoog/regiebehandelaar 24-28 uur IMH team per 1 oktober 2019 
Het IMH team biedt interdisciplinaire behandelingen aan ouders met kinderen van 0 – 3 jaar. Naast het 
uitvoeren van de ouder-kind-behandelingen, is de behandelaar ook regiebehandelaar in ambulante- of 
huilbabytrajecten. Wij zoeken een GZ psycholoog GZ psycholoog of Orthopedagoog Generalist, die ook IMH-
specialist is of in opleiding is tot IMH-specialist is.   
Aangezien we een groot werkgebied bedienen, worden de behandelingen op verschillende locaties in en om 
Amsterdam uitgevoerd. 

 Je hebt een afgeronde GZ-opleiding of Orthopedagoog Generalist en je bent BIG-geregistreerd; 

 Je bent IMH specialist of in opleiding tot IMH specialist; 

 Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit in het verrichten van behandeling van zeer jonge kinderen en 
hun ouders. Je weet vanuit de rol als regiebehandelaar de regie te nemen in de behandeling; 

 Je hebt ervaring in het behandelen van ouders en kinderen van diverse culturen en achtergronden en met 
psychiatrische problematiek; 

 Je hebt ervaring met veiligheidsproblematiek in gezinnen, en je bent in staat daar adequaat op te 
reageren; 

 Je werkt vanuit de IMH-visie; 

 Je kan uitstekend samenwerken en hebt een flexibele instelling; 
 

Arbeidsvoorwaarden 
Salaris is conform de CAO Jeugdzorg. Inschaling geschiedt op basis van opleiding en ervaring in schaal 12, 
minimaal € 3.431,71 en maximaal € 5.400,75 bruto p.m. bij een fulltime dienstverband.  
Daarnaast kent 't Kabouterhuis goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering van 
8,3% en korting op OV-jaarkaarten.  
 

Informatie 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de afdeling P&O, solliciteren@kabouterhuis.nl of 
telefonisch via 020 6445351. 

Solliciteren 
Enthousiast geworden om als GZ Psycholoog bij ‘t Kabouterhuis aan de slag te gaan? De sluitingsdatum voor 
deze vacatures is 4 september 2019. Reageren doe je via het online sollicitatieformulier. Vul HIER het formulier 
in.  
 
Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten 
voorrang op externe kandidaten. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

Functie: 
GZ Psycholoog/regiebehandelaar 

24-28  uur per week voor het 

IMH Team per 1 oktober 

 

 

 

Locatie: IMH Team 

Datum: per  

 M.O.C. ’t Kabouterhuis is een behandel-, onderzoek- en 

expertisecentrum voor het Jonge Kind. Van preventie tot 

opvoedondersteuning tot psychiatrische zorg. Alles onder 

1 dak georganiseerd. 

M.O.C. ‘t Kabouterhuis is er voor het jonge kind (0-7 jaar) 

dat opvalt en extra hulp nodig heeft om een goede start te 

maken. Hulp verlenen doen we bij het gezin thuis, op het 

kinderdagverblijf, op school, of op een van onze locaties. 

https://kabouterhuis.nl/sollicitatieformulier-2019-36-gz-imhuit/

