VACATURE REGIEBEHANDELAAR
Wij, Praktijk Vergne, zijn op zoek naar een ondernemende GZ-psycholoog, Orthopedagoog Generalist of Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP voor minimaal 24 uur per week. Wij zoeken
een enthousiaste, initiatiefrijke regiebehandelaar die het huidige kind- en jeugd aanbod in kan
uitbreiden en doorontwikkelen. Onze ambities zijn altijd groot.
Werken bij Praktijk Vergne
Praktijk Vergne is een kleinschalige, maar ambitieuze jeugdhulpinstelling met een duidelijke
visie op zorg! Wij staan in de regio bekend als een persoonlijke, waardevolle én betrokken
instelling. Cliënten, ouders van cliënten, scholen en andere professionals ervaren Praktijk
Vergne als een zeer persoonlijk, gedreven en professioneel team dat maatwerk levert voor
een zeer gevarieerde doelgroep tot 18 jaar. Ons enthousiaste, hechte team is warm,
laagdrempelig en beschikt over een brede multidisciplinaire kennis. We weten elkaar makkelijk
te vinden en leren erg veel van elkaar. Behandelaren krijgen de ruimte om zich optimaal te
ontwikkelen en hun eigen initiatieven te ontplooien.
Wat breng jij mee
Je bent een ondernemende, warme persoonlijkheid die de cliënt en zijn/haar systeem centraal
zet in de behandeling. Je bent een betrokken regiebehandelaar binnen het team en de
organisatie. Je beschikt over creativiteit, probleemoplossend vermogen, flexibiliteit en bent
communicatief sterk. Je staat stevig in je schoenen. Je bent in staat anders te denken en
anders te doen in een snel groeiende en ambitieuze organisatie.
Je beschikt over een afgeronde opleiding als GZ-psycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog
NIP, Orthopedagoog - Generalist of Psychotherapeut en hebt hier ook meerdere jaren ervaring
in. Daarnaast heb je affiniteit met systemisch werken, cognitieve gedragstherapie en EMDR.
Wat wij bieden
Ga je aan de slag voor Praktijk Vergne, dan krijg je méér dan alleen een standaard functie als
regiebehandelaar. Naast een intensieve samenwerking met jouw medebehandelaren ten
aanzien van jullie gezamenlijke cliënten, heb je een inspirerende rol en ben je een klankbord.
Op die manier laat jij jouw medebehandelaren groeien op persoonlijk vlak en in hun functie.
Wij werken op basis van vertrouwen. Daarom krijg je bij Praktijk Vergne veel
verantwoordelijkheid. We zijn groeiend en dynamisch, dit vraagt om een constante kritische
blik op de zorg. Dat vraagt van jou flexibiliteit, maar het biedt je ook een hoop vrijheid en
kansen. Er is meer dan voldoende ruimte voor ontwikkeling van overige vaardigheden middels
neventaken die je, naar wens, kunt uitoefenen. Ook blijft er ruimte over voor het behandelen
van jouw eigen cliënten.

Wat je bij ons nog meer kunt verwachten
•
Goede arbeidsvoorwaarden, passend bij jouw ervaring en functie, conform de CAO
Jeugdzorg;
•
Behandelen vanuit een persoonlijke aanpak, maatwerk;
•
Direct contact met cliënten en ruimte voor het behandelen van eigen cliënten;
•
Een grote variatie in problematiek en behandelingen;
•
Opleidingen voor je persoonlijke ontwikkelingswensen;
•
Enthousiaste, bevlogen en betrokken collega´s die gericht zijn op samenwerken én
het leveren van de allerbeste zorg;
•
Alleen behandelingen binnen kantooruren (géén avond-, crisis- en
weekenddiensten);
Over Praktijk Vergne
Praktijk Vergne is in 2009 opgericht vanuit een sterke, idealistische visie op de jeugdhulp.
Deze moet in onze ogen huiselijk, vriendelijk, oprecht en in optimale samenwerking zijn met
de systemen rondom onze cliënten. Inmiddels is de praktijk uitgegroeid tot praktijk met
meerdere locaties en een zeer hoge mate van tevredenheid bij onze cliënten en ketenpartners.
De praktijk is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van leer-, ontwikkelings- en
gedragsproblematiek bij kinderen en jongeren tot 18 jaar (vanuit de BGGZ, SGGZ, EED en
ambulante begeleiding op school). Onze locaties zijn kleinschalig en huiselijk, maar met een
zeer breed aanbod van hulp. Hierin zijn wij onderscheidend in de omgeving. Onze locaties
bestaan uit gedreven teams. Een hoge mate van kwaliteit en een persoonlijke benadering
staan centraal. De multidisciplinaire teams zijn goed op elkaar ingespeeld. Onze collega’s
delen graag nieuwe ideeën. Er zijn duidelijke verwachtingen, ruimte voor overleg en
samenwerken is erg belangrijk. Er heerst een open en professionele sfeer.
Wij werken vanuit een handelings- en systeemgerichte visie. Dat wil zeggen dat we de
hulpvragen altijd plaatsen binnen de context van de cliënt (gezin, opleiding/ school, vrienden).
Dit maakt nauwe samenwerking met ketenpartners essentieel. Wij willen zo breed mogelijk
zorg kunnen bieden met verschillende behandelmethoden. We besteden aandacht aan
individuele en teamvorming-/ontwikkeling. We hebben korte communicatielijnen, werken
transparant, zowel naar elkaar als naar cliënten. Er is er aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling en groei. Professionaliteit, collegialiteit en enthousiasme maken het verschil. Een
goede sfeer en plezier in het werk vinden wij belangrijk!
Interesse?
Heb je interesse in deze vacature? Wil je een keer sfeer komen proeven onder genot van
échte lekkere koffie of verse thee? Alles kan! Ben je direct enthousiast stuur ons dan je brief
en CV naar astrid@praktijkvergne.nl. Wij kijken uit naar je reactie!

