
Opleidingsplaats
GZ-psycholoog, kind&jeugd

Voor Zorgmeesters zijn we vanaf januari 2023 op zoek naar een psycholoog in opleiding tot 
gz-psycholoog (32 uur).

Zorgmeesters is een jonge GGZ instelling in de binnenstad van Utrecht. De belangrijkste 
doelgroep van Zorgmeesters is de adolescent en/of jongvolwassen patiënt (16-27 jaar) met 
ernstige psychiatrische problematiek en de belangrijke anderen die om hem/haar heen 
staan.

Zorgmeesters wil dat zowel de patiënt als de werknemer zich prettig voelt op de plek waar 
hij behandeld wordt c.q. werkt. We hebben hier kleur aangegeven bij de keuze voor de 
werkplek, de bejegening van de patiënten en de onderlinge betrokkenheid in het team. 
In het patiëntencontact staat de menselijke gelijkwaardige relatie centraal. Waarbij wij 
vanuit onze professionele kennis meedenken in het oplossen of beter verdragen van de 
ervaren problemen.

Als werknemer organiseer je samen met het multidisciplinaire team, bestaande uit gz-
psychologen, een psychotherapeut, een systeemtherapeut een SPV en een k&j-psychiater je 
eigen werk en bepaal je dus ook mede de koers van de organisatie. We hebben geen 
managers en gaan uit van ieders eigen verantwoordelijkheid om gezamenlijk een team te
sturen.

Het profiel:
✔ Je beschikt over enige kennis en ervaring met betrekking tot het uitvoeren van 

diagnostiek en behandeling bij kinderen, jongeren en bij voorkeur ook jongvolwassenen. 
Een gevolgde (basis)cursus CGT heeft de voorkeur.

✔ Je hebt een enthousiaste en zelfstandige houding, bent goed in staat te reflecteren op je 
eigen functioneren en te participeren in multidisciplinaire teams. Bij voorkeur heb je een 
aantal jaren praktijkervaring binnen de specialistische GGZ.



✔ Je bent ambitieus, leergierig en het is voor jou belangrijk om je te blijven ontwikkelen. Je 
beschikt over goede sociale vaardigheden en uitstekende mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheden.

✔ Daarnaast ben jij een echte teamspeler en daarom hecht je veel waarde aan 
teamdoelstellingen. Zelfstandig werken is voor jou echter ook geen enkel probleem.

Eisen:
✔ Afgeronde universitaire opleiding tot psycholoog.
✔ Een geldige LOGO-verklaring.
✔ Je kan zelfstandig werken, maar werkt ook graag samen binnen een multidisciplinair 

team.
✔ Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
✔ Je bent leergierig, ondernemend en toont initiatief.

Arbeidsvoorwaarden:
✔ Salaris conform CAO.
✔ Dienstverband 32 uur, exclusief cursorisch onderwijs.

Voor meer algemene informatie kan je telefonisch of per mail contact opnemen met Marie-Lies 
van Steenderen, (kind&jeugd-) psychiater, op telefoonnummer 030-7210915 of via 
m.vansteenderen@zorg-meesters.nl.

Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot de opleiding kun je contact opnemen met 
Manon Harings (psychotherapeut, praktijkbegeleider gz-opleiding) via m.harings@zorg-
meesters.nl of telefonisch op 030-7210915.

Je sollicitatiebrief en CV mogen uiterlijk tot 1 juni 2022 digitaal verstuurd worden aan 
m.vansteenderen@zorg-meesters.nl. Sollicitatiegesprekken zullen op maandag 20 juni 
gehouden worden.
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