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Vacature GZ-psycholoog/orthopedagoog generalist 
 

 
Per 01-01-2022 voor 8 - 16 uur per week 

 
Provincie Groningen 

 
Jeugdzorg 

 
Wie zijn wij? 
X-Tense richt zich op jeugd en gezin (4 tot en met 26 jaar) met een waslijst aan risicofactoren. X-Tense biedt 
een toekomstperspectief door samen met de jeugdigen en/of gezin beschermingsfactoren te creëren. 
Hiervoor biedt X-Tense ambulante jongerencoaching, individuele begeleiding en gezinsbegeleiding en is 
aanwezig daar waar nodig.  
X-Tense werkt vanuit passie en gedrevenheid met gezinnen, jeugdigen en jongvolwassenen. X-Tense gelooft 
erin dat iedere jeugdige in een kwetsbare situatie, een gezonde toekomst verdiend.   
 
Ben jij de GZ-psycholoog/orthopedagoog generalist met ervaring binnen kind en jeugd die bovenstaande visie 
deelt? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Wat zoeken wij? 
De avonturen liggen buiten je comfortzone! De medewerkers van X-Tense, maken X-Tense. Zij zorgen ervoor 
dat de kwaliteit, resultaten en groei behaald wordt. X-Tense staat voor groei, ook voor de organisatie. Hierdoor 
zijn wij continu aan het innoveren en verbeteren. De werksfeer binnen X-Tense is informeel. Er wordt hard 
gewerkt, zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak. 

Flexibiliteit 
X-Tense heeft geen 9 tot 5 mentaliteit. Wij vragen van jou als GZ-psycholoog flexibiliteit om zo er 
op de momenten wanneer het cruciaal is, aanwezig te zijn.  

Out of the box 
X-Tense houdt ervan om buiten de lijntjes te denken. Wanneer alles binnen de lijntjes geprobeerd 
is, zien wij nog kansen en mogelijkheden.  

Innovatie 
X-Tense blijft innoveren. Het zorglandschap is zeer veranderlijk. X-Tense wil daarin meebewegen 
en als organisatie blijven innoveren.  

 
Functieomschrijving 
Als GZ-psycholoog/orthopedagoog generalist krijg je te maken met uiteenlopende en vooral complexe 
situaties van kinderen en jongeren. Het is jouw taak om psychodiagnostisch onderzoek uit te voeren bij deze 
kinderen, behandelplannen op te stellen en behandelingen uit te voeren. Naast je cliëntenwerk ben je van 
grote toegevoegde waarde voor jouw team. Je vervult een adviserende en coachende rol naar je collega’s. 
Zo voer je onder andere multidisciplinaire overleggen met collega’s vanuit andere expertises, bijvoorbeeld 
met behandelaars en verwijzers. Daarnaast geef je supervisie. Dit alles zorgt voor afwisselende werkdagen. 
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Als GZ-psycholoog/orthopedagoog generalist ga je: 

• Intakes uitvoeren; 
• Psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren en interpreteren; 
• Behandelingen uitvoeren bij kinderen en jongeren; 
• Behandelplannen opstellen bij je cliënten en deze bijstellen waar nodig; 
• Je collega’s adviseren/ondersteunen, onder andere door het geven van supervisie en 

werkbegeleiding. 

 
Activiteiten: 

• Je biedt ondersteuning en geeft advies aan collega’s in onder andere het multidisciplinair overleg en 
intervisiebijeenkomsten; 

• Je ziet toe op correcte dossiervorming over de kinderen en jongeren die je behandelt en waarborgt 
de juiste behandel- en onderzoeksdocumentatie; 

• Je kunt de wet- en regelgeving binnen de jeugdzorg goed vertalen naar juiste behandelplannen om 
je cliënten te helpen; 

• Je bewaakt de behandelkwaliteit van je collega’s en je versterkt hun kennis en expertise; 
• Je levert een bijdrage aan de (door)ontwikkeling van de behandelmethodiek; 
• Je geeft de kinderen/jongeren die je behandelt een veilig gevoel. 

 

Ben jij geschikt als GZ-psycholoog/orthopedagoog generalist? 

Als GZ-psycholoog/orthopedagoog generalist behandel je kinderen en jongeren met uiteenlopende 
problematiek. Bijvoorbeeld kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld/kindermishandeling, 
complexe scheidingen of kinderen met gedragsproblematiek. Wanneer je bij ons als GZ-
psycholoog/orthopedagoog generalist aan de slag gaat, vinden we het belangrijk dat je onderstaande 
persoonlijke eigenschappen bezit: 

• Je bent empathisch en voelt feilloos aan wat een kind nodig heeft; 
• Je kunt goed reflecteren op het effect van je behandelingen; 
• Je hebt oog voor kwaliteit en je bent steeds proactief op zoek naar verbeterkansen voor de 

behandelpraktijk. 

Dit heb jij: 

• Een afgeronde wo-opleiding en een postdoctorale opleiding tot GZ-
psycholoog/psychotherapeut/klinisch psycholoog. Het is een pré als je bent afgestudeerd in de 
richting Kind en Jeugd. 

• Of een afgeronde wo-opleiding Orthopedagogiek en de postopleiding tot orthopedagoog-generalist; 
• Kennis van de wet- en regelgeving binnen de jeugdzorg, zowel vanuit het vrijwillig als het justitieel 

kader; 
• Een BIG-registratie; 
• Een rijbewijs. 
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Wat bieden wij? 

• Salaris volgens schaal 11 of 12 van de CAO Jeugdzorg; 
• Gunstige reiskostenvergoeding voor woon-/werkverkeer; 
• Persoonlijk opleidingsbudget; 
• Thuiswerken is mogelijk; 
• Laptop en mobiele telefoon van de opdrachtgever; 
• Een open werksfeer met een mensgerichte cultuur; 
• Veel aandacht en mogelijkheden voor jouw (loopbaan)ontwikkeling en persoonlijke groei; 
• Werken in een innoverende, jonge organisatie; 
• Zelfstandige tijdsindeling.  

 
Ook ZZP’ers worden van harte uitgenodigd te reageren.  
 


