
 
 

 

Vacature: (basis)psycholoog/orthopedagoog (zo spoedig mogelijk / per 1 

september 2021)  

Praktijk Zonneschijn is op zoek naar een betrokken, deskundige en ervaren 

(basis)psycholoog/orthopedagoog. 

Praktijk Zonneschijn is een kleinschalige praktijk in Heemstede voor psychologische hulpverlening 

voor kinderen/jongeren en hun ouders. Binnen de praktijk vinden wij een persoonlijke aanpak en 

maatwerk heel belangrijk. Naast het kijken naar waar de cliënten tegen aanlopen, hebben wij altijd 

aandacht voor de unieke persoon en zijn/haar krachten en kwaliteiten. Deze zetten wij in bij de 

behandeling om daarmee een positieve groei en ontwikkeling te bewerkstelligen.  

Binnen de praktijk behandelen wij kinderen en jeugdigen binnen de Basis GGZ met verschillende 

soorten problematiek, o.a. op het gebied van gedrag, concentratie, angsten, dwang, somberheid en 

trauma’s. Wij bieden hierin zowel diagnostiek als behandeling (individueel, ouders, groep).  

Zie voor meer informatie onze website www.praktijkzonneschijn.nl. 

Wat bieden wij?  

- Een tijdelijk dienstverband (1 jaar) van 32 uren per week (CAO-GGZ)  

- Uitzicht op een vast dienstverband is aanwezig  

- Startdatum: zo snel mogelijk, als het haalbaar is het liefst per 1 september 2021  

- Werkdagen in overleg  

- Goede inwerkperiode  

- Elke week een uur werkbegeleiding van ervaren GZ-psycholoog 

- Een kleine groeiende organisatie met afwisselende problematiek en werkzaamheden, met veel 

mogelijkheden om je verder te ontwikkelen.  

- Klein gezellig team waarbinnen veel wordt samengewerkt.   

Wat zoeken wij?  

- Een (basis)psycholoog/orthopedagoog met affiniteit voor werken in de BGGZ met 

kinderen/jongeren en hun ouders.  

- Je hebt minstens twee jaar werkervaring.  

- Je hebt een afgeronde universitaire opleiding en een brede / actuele kennis over de verschillende 

behandelmethoden en toetsinstrumenten.  

- Je kunt zelfstandig intakegesprekken en psychodiagnostisch onderzoek met/bij cliënten uitvoeren.  

- Je bent in staat zelfstandig het vastgestelde behandelplan uit te voeren (individueel of in 

groepsverband) en verricht in dit kader psychologische c.q. therapeutische interventies. 

- Je kunt gemakkelijk contact maken met kinderen/jongeren, ouders/verzorgers, externen en 

teamleden. En je kunt op verschillende niveaus, op een passende manier, jouw kennis en kunde 

overdragen.  

- Je bent in staat om een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen binnen onze praktijk en ons 

werkveld.  

- Je bent pro-actief en je komt met voorstellen om de zorg binnen Zonneschijn nog beter te maken.  

 

 

http://www.praktijkzonneschijn.nl/


 
 

 
Procedure  

- Als je interesse hebt, mail dan vóór 31 juli 2021 een motivatiebrief en CV naar Aimée van de Weijer-

Drontmann; avandeweijer@praktijkzonneschijn.nl  

- De sollicitatiegesprekken vinden plaats eind juli - begin augustus. 

Vragen?  

Als je nog vragen hebt kan je contact opnemen met Aimée van de Weijer-Drontmann. 

avandeweijer@praktijkzonneschijn.nl / 06-24457539 
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