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NL-PSY is op zoek naar een  

 

Sociaal Pedagogisch Hulpverlener 
(Locatie Emmen) 

24-36 uur per week 

 

NL-PSY 

NL-PSY is een Specialistische GGZ instelling voor diagnostiek en behandeling van 

psychische klachten voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met locaties in 

Dedemsvaart, Emmen, Hoogeveen, Meppel en Zwolle. 

Alle behandelingen worden ambulant aangeboden door verschillende (regie)behandelaars. 

Binnen NL-PSY zijn diverse disciplines werkzaam waaronder Psychiater, (GZ-)Psycholoog, 

Orthopedagoog, Verpleegkundige, Verpleegkundig Specialist, Systeemspecialist, Sociaal 

Pedagogisch Hulpverlener en Psychomotorisch therapeut. 

Wij zien het als onze uitdaging en inspiratie om snelle, kwalitatief goede Specialistische GGZ 

te bieden. NL-PSY is HKZ gecertificeerd. 

 

Functiebeschrijving 

Ben jij die enthousiaste, gedreven en deskundige sociaal pedagogisch hulpverlener met 

kennis en ervaring met kinderen en jeugd die op zoek is naar diversiteit in het werk en kun je 

bijdragen aan de inhoudelijke ontwikkeling van de (sociaal) psychiatrische zorg binnen NL-

PSY? Dan is NL-PSY op zoek naar jou! 

   

Taken 

- Uitvoeren, onder regie van een regie-behandelaar, van individuele (sociaal) 

psychiatrische ondersteuning/behandeling; 

- Afstemmen van (behandel)activiteiten met medebehandelaars; 

- Zorgdragen voor adequate registratie; 

 

Functie-eisen 

- Een afgeronde relevante HBO-opleiding; 

- SKJ geregistreerd; 

- Kennis van - en ervaring met behandeling en begeleiding van kinderen en jeugd; 
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- Je hebt bij voorkeur ervaring in de ambulante psychiatrie; 

- Je werkt zelfstandig, maar bent ook gericht op samenwerking en stelt je daarin actief 

op; 

- Je beschikt over een resultaatgerichte instelling; je toetst en evalueert tussentijds de 

resultaten van de deelbehandeling en stelt deze, in overleg met de regie-

behandelaar, zo nodig bij; 

- Je bent stressbestendig; in stressvolle situaties reageer je rustig en vriendelijk, stel je 

   prioriteiten en blijf je doeltreffend handelen; 

- Je bent accuraat en kunt goed werken in een dynamische werkomgeving. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

Je komt te werken in een jonge dynamische GGZ instelling. Het betreft een functie 

vooralsnog voor de duur van een jaar met de intentie dit om te zetten naar een vast 

dienstverband. De cao GGZ is van toepassing. De functie is ingeschaald in FWG 50 en 

werkdagen worden in overleg afgesproken. 

 

Wij vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG). 

 

Informatie en sollicitatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wim de Neve, manager of Pieter Raap, 

psychiater/directeur. Beiden zijn te bereiken via telefoonnummer 0528-769033. 

 

Heb je interesse in deze functie dan kun je jouw sollicitatiebrief en CV sturen naar 

info@nl-psy.nl, onder vermelding van vacaturenummer E20-01. Reacties ontvangen wij 

graag uiterlijk 20 februari 2020. 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 3 maart 2020. 

 

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