
 
De Viersprong is er voor kinderen en jongeren met ernstige problemen in persoonlijkheid, gedrag en/of gezin 
of diegene die een hoog risico lopen op het ontwikkelen van ernstige problemen. Voor het zorgcentrum Jeugd 
in West Brabant, standplaats Bergen op Zoom, zijn we op zoek naar een ambitieuze collega die graag wilt 
werken met jongeren. Wegens het succes van ons TPO-A programma hebben we recentelijk twee nieuwe 
collega’s aangenomen, echter zoeken we vanwege de verdere groei nog een nieuwe collega ter uitbreiding 
van ons team. 

GZ Psycholoog/orthopedagoog 
generalist/psychotherapeut/ 

klinisch psycholoog 
minimaal 16 uur per week 

 
Wat ga je doen binnen deze functie? 
Ben jij iemand die echt wil weten wat er met een jongere aan de hand is? Zie je uitdaging en werkplezier in 
een vernieuwde vorm van psychodiagnostiek waar de samenwerking tussen jou als diagnosticus en de 
jongere en het gezin centraal staat? Dan is de functie van diagnosticus door middel van TPO-A echt iets voor 
jou! TPO-A wordt ingezet wanneer een kind of jongere, ouders of andere gezinsleden vragen hebben met 
betrekking tot probleemgedrag of wanneer een behandeling of begeleiding voor een kind of jongere en het 
gezin onvoldoende lijkt te helpen. Voor meer informatie over TPO-A verwijzen we je naar onze website: 
https://www.deviersprong.nl/wp-content/uploads/2017/01/TPO-A_2017-01w.pdf. Een combinatie met 
behandeltaken in deze functie behoort tevens tot de mogelijkheden. 
 
  
Naar wie zijn we op zoek? 

 Je hebt een registratie als GZ psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog of hebt als 
orthopedagoog de benodigde afgeronde opleiding; 

 Je bent ervaren in diagnostiek en met het opbouwen van een samenwerking met jongeren en de 
gezinnen; 

 Je hebt ervaring en/of affiniteit in systeemgericht werken en kennis van DSM-IV en DSM-5 
classificatiesystemen; 

 Je kunt goed zelfstandig als ook in een team werken en kunt goed omgaan met druk en 
verantwoordelijkheid; 

 Je hebt een pioniersgeest (gericht op ontwikkeling en innovatie) en kunt goed planmatig werken; 

 Je bent empathisch, nieuwsgierig, respectvol en flexibel.  
 
 
Wat wij bieden en hoe je kunt reageren: 
Een uitdagende en boeiende baan binnen een dynamische omgeving met veel ontwikkelingsmogelijkheden en 
enthousiaste collega’s. Innovatie en wetenschappelijk onderzoek zijn geïntegreerd in je dagelijkse 
behandelpraktijk. De verdeling van taken en uren kunnen bij een wederzijdse positieve indruk in overleg 
worden afgestemd en zijn afhankelijk van jouw ambitie en interesses. Arbeidsvoorwaarden zijn conform de 
CAO GGZ.  
 

Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Sophie de Bruijn, zorgmanager via  

06-52021626. Je sollicitatiebrief en uitgebreid CV (o.v.v. vacaturenummer 18.017) ontvangen we graag via 

sollicitatie@deviersprong.nl. 

 
Werken bij de Viersprong, een heel goed idee! 
De Viersprong is op het gebied van onderzoek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en 
gedragsproblemen kundig en innovatief. We zijn nieuwsgierig naar en betrokken bij de nieuwste 
ontwikkelingen op ons vakgebied en we zetten ons actief in om onszelf en onze behandelprogramma’s te 
verbeteren en de kwaliteit van leven van patiënten met ernstige problemen en persoonlijkheid, gedrag en 
gezin naar een hoger niveau te brengen. De opgebouwde kennis en ervaring delen we met andere GGZ 
instellingen. Meer informatie over ons vind je op www.deviersprong.nl  en Linkedin. 
 
De Viersprong verlangt van iedere nieuwe medewerker bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag. 
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