
 

 

 

Yorneo, thuis in opvoeden en opgroeien. Werk jij oplossingsgericht en betrek je daar graag het hele 

systeem van de cliënt bij om kinderen te laten (op)bloeien? Wil jij gezinnen en kinderen/jongeren 

helpen veerkrachtiger te worden? Dan zijn wij op zoek naar jou! We zoeken een: 

 
GZ-psycholoog/Orthopedagoog-Generalist 
 

Wat ga je doen? 

Als GZ-psycholoog/Orthopedagoog-Generalist  heb je een centrale rol om in samenspraak met 

teamleden te komen tot een juiste indicatiestelling voor diagnostiek en/of behandeling. 

Verder lever je een bijdrage aan deskundigheidsbevordering van medewerkers en geef je supervisie, 

werkbegeleiding in het kader van opleiding en begeleid je het team of medewerkers bij casuïstiek en 

geef je (team)coaching.  

Met jouw kennis en problematiek-overstijgende blik, geef je mede vorm aan beschrijving en 

vernieuwing van ons behandelaanbod. Je voert behandelingen en psychodiagnostiek uit. Je legt en 

onderhoudt contacten met netwerkpartners en geeft vorm aan een goede samenwerking en 

afstemming.  

 

Wat neem je mee? 

 Een afgeronde Post Master opleiding tot GZ-psycholoog of Orthopedagoog Generalist; 

 Kennis van relevante theoretische kaders: onder andere systeemgerichte benadering en 

oplossingsgericht werken; 

 Affiniteit met het begeleiden en enthousiasmeren bij vernieuwings-, ontwikkelings-, of 

samenwerkingsprojecten.  

 Persoonlijk leiderschap om te werken in een resultaat verantwoordelijke omgeving. 

 Juiste registraties in BIG/SKJ/NVO 

 Eigen vervoer 

 

Wat bieden wij jou? 

 Je werkt in een of meerdere resultaatgericht team(s), waarin collega’s elkaar versterken in het 

deskundig, daadkrachtig en doelgericht werken; 

 Korte communicatielijnen; 

 Persoonlijke groei door het volgen van opleidingen;  

 Veel regelmogelijkheden; 

 Salariëring volgens de CAO Jeugdzorg; 

 Eindejaarsuitkering van 8,3%; 

 Goede pensioenregeling. 

 

Over ons 

Yorneo, specialist in opvoeden en opgroeien in Drenthe, zet zich in voor het hervinden van evenwicht 

in het systeem van opvoeders en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren en te 

versterken. We bieden verschillende hulpvormen voor ouders, kinderen/jongeren en professionals. 

Afhankelijk van de hulpvraag vindt de behandeling thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, of op 

locatie plaats. Voor sommige kinderen is dagbehandeling in een Medisch Orthopedagogisch Centrum 

(MOC) nodig. En als thuis wonen (tijdelijk) echt niet meer gaat, helpen we met tijdelijk of langdurig 



 

verblijf in een pleeggezin of gezinshuis of met Gezinshulpverlening met Verblijf (GmV). Meer over 

Yorneo. 

 

Solliciteren 

Ben je enthousiast geworden en wil je graag bij ons werken? Stuur dan voor 18 december 2018 je 

motivatiebrief (o.v.v. vacaturenummer 18-032) voorzien van CV naar sollicitatie@yorneo.nl. 

Wil je eerst meer weten over de functie? Anka Wagenaar (klinisch psycholoog) vertelt je graag 

meer. Je kunt haar bereiken via (0592) 367 908 of mtsecretariaat@yorneo.nl. 
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