
 

 

 

Yorneo biedt specialistische jeugdhulp bij opvoeden en opgroeien. Ons werken is gebaseerd op 

systemische en oplossingsgerichte regels. 

 

Wil jij dat ieder kind opgroeit in een veilige omgeving tot een evenwichtig en veerkrachtig mens?  

Vind jij dat: 

 Elk mens krachten heeft, waarmee hij in staat is om tot werkbare oplossingen te komen; 

 Elke hulpverlener een kind en zijn omgeving moet helpen om zijn capaciteiten te (her)ontdekken; 

 Elke verandering plaats vindt in de context van relaties; 

 Elke hulpvraag bezien moet worden vanuit meerdere perspectieven? 

 

Dan zijn wij op zoek naar jou! We zoeken een: 

 
Klinisch psycholoog 
 
Locatie:  Papenvoort 

Uren per week: 16-20 
 

Wat ga je doen? 

Als klinisch psycholoog ben je als specialist verantwoordelijk voor het, gezamenlijk met andere 

gedragswetenschappers, opzetten van - ontwikkelen, implementeren en borgen van het inhoudelijke 

beleid.  

De klinisch psycholoog is op consultbasis mede verantwoordelijk voor de behandeling en de uitvoering 

daarvan. Je levert een bijdrage aan deskundigheidsbevordering van medewerkers, ondersteunt het 

specialistisch diagnostiekteam en het specialistisch behandelteam en je geeft supervisie en 

werkbegeleiding in het kader van opleidingen. Je legt en onderhoudt contacten met netwerkpartners 

en geeft vorm aan een goede samenwerking en afstemming.  

 

Wat neem je mee? 

 Een afgeronde opleiding tot klinisch psycholoog; 

 Kennis van - en visie op - trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied; 

 Kennis van wet- en regelgeving binnen het vakgebied; 

 Kennis van de jeugdhulpverlening; 

 Kennis van – en ervaring met - en het omarmen van oplossingsgericht werken en betekenisvolle 

relaties; 

 Kennis van - en ervaring met - groepsdynamische en systemische processen; 

 Een inspirerende, enthousiasmerende en verbindende persoonlijkheid; 

 Rijbewijs en beschikking over eigen vervoer. 

 

Wat bieden wij jou? 

 Werkzaam zijn bij een organisatie bestaande uit een raad van bestuur en daaronder 

resultaatverantwoordelijke teams, waar creativiteit en innovatie gewaardeerd worden; 

 Onderdeel zijn van de inhoudelijke staf, bestaande uit een klinisch psycholoog, een 

systeemconsulent en een kinderarts/sociaal pediater; 

 Een team van gedragswetenschappers en systeemtherapeuten; 

 Korte communicatielijnen; 



 

 Mogelijkheden voor professionele groei;  

 Veel regelmogelijkheden in balans werk en privé; 

 Salariëring volgens de CAO Jeugdzorg. 

 

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 tot en met 8 september 2019 

je motivatiebrief (o.v.v. vacaturenummer 19-34) 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 via mtsecretariaat@yorneo.nl. 

 

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 37. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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