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HK Zorg is een groeiende GGZ-instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Ommen. Wij bieden specialistische zorg aan 
kinderen en jongeren (4-23 jaar) en hun systeem. Het enthousiaste en ambitieuze team van HK Zorg werkt methodisch en 
evidence based én heeft daarnaast laagdrempelig contact met de cliënt en hun systeem. Samenwerken naar verbetering. 

Vanaf 1 april 2023 zoeken wij een: Psycholoog / orthopedagoog (24/36 uur per week) met uitzicht op een vast contract 

 

Je taken  

· In de functie van psycholoog ben je onderdeel van een multidisciplinair team met een aanbod in de 

  Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ.  

· Daarbinnen ben je verantwoordelijk voor het verrichten van diagnostiek, indicatiestellingen en het opstellen 

  van behandelplannen.  

· Je biedt zelfstandig psychologische behandeling binnen afgestemde behandelplannen met zorgvuldig 

  vastgestelde doelen.  

· Je werkt nauw samen in het multidisciplinaire team om op efficiënte en adequate wijze onze cliënten 

  te(helpen) leren omgaan met de belemmeringen die zij in het dagelijks leven tegenkomen.  

 

Functie eisen  

Wij vragen  

· Ervaring met het werken met ontwikkelingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek  

· Bevlogenheid en enthousiasme voor het vak;  

· Duidelijke motivatie en affiniteit met de doelgroep;  

· Een krachtige inbreng en visie op de werkzaamheden;  

· Goede stressbestendigheid, creativiteit en relativeringsvermogen;  

· Tact, flexibiliteit, integriteit en vermogen tot zelfreflectie;  

· Het vermogen om goed samen te kunnen werken.  

 

Opleidingseisen  

Wij vragen  

· Afgeronde universitaire opleiding psychologie met SKJ registratie.  

· basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) 

· Basis CGT 

· EMDR is een pre  

 

Arbeidsvoorwaarden  

Wij bieden  

We bieden jou een afwisselende en aantrekkelijke baan in een groeiende organisatie met veel ruimte tot eigen initiatief. De 

organisatie kent een informeel karakter waarin een jong ambitieus team werkzaam is. Dit zorgt voor een prettige werksfeer 

en een enthousiast team.  

HK Zorg is een organisatie die ook wil investeren in de groei en ontwikkeling van medewerkers. Ben je bijvoorbeeld 

geïnteresseerd in een opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCT? Wij zouden graag met jou een opleidingstraject 

willen uitzetten en investeren in je ontwikkeling. 

We bieden je een tijdelijk contract (duur 8 maanden) van 24-36 uur per week met een salaris conform de CAO GGZ, 

functiegroep 60 (afhankelijk van kennis en ervaring). Met de intentie om het tijdelijke contract om te zetten naar een vast 

contract. 

Geïnteresseerd?  
Herken jij jezelf in deze functie en ben je enthousiast, wacht dan niet langer en neem contact met ons op. Voor vragen kun 
je terecht bij Inge Bruggeman, personeelszaken, telefoon 0529 700 200. 
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