
GZ Psycholoog gespecialiseerd in de hulpverlening aan jongere kinderen van  0-6 jaar 
en hun ouders 
 

Organisatie 

Youz 

 

Youz – specialistische GGZ voor Jeugd en Gezin – zoekt een GZ psycholoog voor de 

zorglijn die binnen de Polikliniek Gorinchem gericht is op de hulpverlening aan 

jongere kinderen van 0-6 jaar en hun ouders  

 

Dit ga je doen 

De zorglijn “0-6jaar/Infant Mental Health (IMH) maakt een integraal onderdeel uit van de 

Polikliniek Gorinchem en is een zorglijn in opbouw, waarbij de ambitie is om deze expertise 

de komende jaren verder uit te bouwen voor de regio Zuid Holland Zuid en de aangrenzende 

zorgregio’s 

 

Je komt te werken in het multidisciplinair samengesteld  team van de Polikliniek Gorinchem 

waar je - naast het reguliere poliwerk - binnen de zorglijn “0-6 jaar/IMH” in opbouw 

ambulante zorg gaat bieden aan jongere kinderen van 0-6 jaar en hun ouders. 

Je geeft waar nodig coaching aan je collega’s bij vroegdiagnostiek, ouder -kind behandeling, 

traumabehandeling en gezinsinterventies. We werken integraal en hechten aan 

samenwerking met onze ketenpartners.  

Je bent inzetbaar als ouder-kind behandelaar en hebt als GZ-psycholoog als “leading 

professional” een rol als regiebehandelaar , die o.a. bestaat uit het  meedenken bij 

diagnostiek- en intakebesprekingen en bij behandelevaluaties. Je voert intakegesprekken en 

geeft behandelindicatie/-advies. 

 

De Polikliniek Gorinchem  is een multidisciplinair team dat specialistische zorg biedt aan 

kinderen/jongeren/jongvolwassenen van 0-24 jaar en hun directe leefomgeving met een 

breed scala aan psychiatrische problematiek. Het hulpaanbod van de Polikliniek Gorinchem 

bestaat - naast de zorglijn “0-6 jaar/IMH” - uit een zorglijn gericht op de “reguliere JGGZ 

problematiek” en een zorglijn gespecialiseerd op het gebied van “genderdysforie”.   

Deze combinatie van verschillende zorglijnen maakt het werken binnen de Polikliniek 

Gorinchem afwisselend en uitdagend.  

Tegelijkertijd wordt er ook veel gevraagd van jouw kennis, kunde en flexibiliteit. Er is veel 

ruimte voor eigen inbreng m.b.t. innovaties en ontwikkelingen op behandelgebied. 

Binnen het team heerst een “open cultuur”, waarin graag gebruik wordt gemaakt van elkaars 

expertise. Daarnaast is er binnen het team oog voor elkaar.  

 

Dit ben jij 

• We zijn op zoek naar een BIG geregistreerde GZ-psycholoog met kennis 

van en ervaring op het gebied van de kinder-/en jeugd psychiatrie en met 

name de hulpverlening aan jongere kinderen en ouders van 0-6 jaar 

• Je bent bij voorkeur geschoold in toepassing van het DC 0-5 

classificatiesysteem en in één of meerdere behandelinterventies bij jonge 

kinderen, zoals PRT, VHT, Floorplay, Theraplay, EMDR of PCIT 



• Je bent een “teamplayer” en hebt ervaring in het werken binnen een  

multidisciplinair team  

• Je durft als regiebehandelaar het initiatief te nemen en knopen door te 

hakken in moeilijke situaties  

• Je ziet het als een uitdaging om samen met je collega ’s de hulpverlening 

aan jonge kinderen en hun ouders verder te ontwikkelen 
  
Youz is onderdeel van Parnassia Groep, een werkgever in de geestelijke gezondheidszorg 
die streeft naar een inclusieve cultuur met gelijke kansen voor iedereen. We maken geen 
onderscheid op gebied van geslacht, geloof, sociale achtergrond, geaardheid of etniciteit. Wij 
vinden het belangrijk om van en mét elkaar te leren, dat iedereen zichzelf kan zijn en een 
ieder zich gewaardeerd voelt. Bij ons kun je bijdragen aan tal van specialisaties, 
wetenschappelijke onderzoeken en via onze eigen Parnassia Groep Academie gebruik 
maken van (geaccrediteerde) opleidingsmogelijkheden. Alleen in een werkomgeving waarin 
we openstaan voor verschillen, halen we het beste uit onszelf, kunnen we creatieve en 
innovatieve oplossingen bieden voor onze patiënten en succesvol zijn.  
 
Werken bij Parnassia Groep 
Youz is een instelling voor kinder-, jeugd- en (jong)volwassenenpsychiatrie met locaties in 
(bijna) heel Nederland. Wij bieden diagnostiek en behandeling van o.a. ADHD, autisme, 
Infant Mental Health, transitiepsychiatrie en alle andere psychiatrische problematiek. Via Leo 
Kannerhuis, ons behandel- en kenniscentrum voor autisme, kan iedereen terecht waar 
eerdere specialistische behandeling niet heeft geholpen. 
 
Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) vereist. 
Het natrekken van referenties, integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister Zorg & 
Welzijn en het controleren van diploma’s maken onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.  
 
Wij bieden 
Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige 
werkomgeving. Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform 
cao GGZ. Klik hier voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 
 
Het betreft een functie voor 24-32 uur per week. Je krijgt een contract voor onbepaalde tijd. 
Het salaris bedraagt minimaal € 4138,- en maximaal € 5553,- (FWG 65) bruto per maand op 
basis van een werkweek van 36 uur. 
 
Interesse? 
Heb je vragen of wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met Charles 
Silvester, manager zorg, via 06-10975100 
 

https://www.parnassiagroep.nl/
https://www.youz.nl/
https://www.parnassiagroep.nl/werken-en-leren/jouw-arbeidsvoorwaarden

