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Vacature GZ-Psycholoog/Adviseur 

 

VanMontfoort B.V. is een dienstverlenende organisatie voor de publieke sector, opgericht in 1996, 

gevestigd in Woerden met ruim 25 medewerkers. Wij bieden advies, interim-management, 

training/coaching en onderzoek. Daarnaast doen wij uitvoerende opdrachten in de 

jeugdhulpverlening. In al ons werk sluiten we aan op wat nodig is om de praktijk te verbeteren, of 

het nu gaat om het functioneren van organisaties, het werk van professionals of het opvoedklimaat 

in gezinnen.   

 

Functieomschrijving:  

Wij zijn op zoek naar een GZ-Psycholoog met ervaring in jeugd-, gezins- en/of ouderenzorg (32 tot 

38 uur per week). Je wilt een overstap maken van het uitvoerende werk (diagnose en behandeling) 

naar advies, training en begeleiding. Je ziet een toekomst voor jezelf in 

deskundigheidsbevordering, psycho-educatie en werkbegeleiding en/of supervisie aan 

hulpverleners. Daarnaast lijkt het je een uitdaging om jouw ervaring te leren inzetten ter 

verbetering van de organisaties waarin deze hulpverleners werken. Gezien de vele opdrachten in 

de jeugdzorg is een achtergrond als orthopedagoog extra welkom. 

 

Onze opdrachtgevers zijn gemeenten en andere overheden, jeugdzorgorganisaties, aanbieders 

van jeugdhulp, GGZ-instellingen en zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke 

beperking, maatschappelijke dienstverlening, politie en justitie.  

 

Functie eisen: 

• Een afgeronde academische opleiding in het sociale domein 

• Afgeronde opleiding tot GZ Psycholoog 

• Een doelgerichte, onderzoekende en methodische werkhouding 

• Ervaring in het verzorgen van trainingen en/of het ontwikkelen van werkmethoden 

• Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

• Kunnen reflecteren op het eigen functioneren  

• Sterk in het geven en ontvangen van feedback 

• Vaardigheid in het opzetten en onderhouden van een eigen netwerk van opdrachtgevers is een 

pré. 

 

Wij bieden: 

• Een arbeidsovereenkomst voor de duur van tenminste 1 jaar met uitzicht op verlenging 

• Een prettige werkomgeving en een team enthousiaste collega's 

• Mogelijkheden tot ontplooiing in een dynamische organisatie 

• De mogelijkheid tot thuiswerken 

• Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, passend bij een ervaren en effectieve 

professional 

• Ingangsdatum: in overleg  

• Mogelijkheden om aan de voorwaarden voor de BIG-registratie te blijven voldoen. 
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Bel of mail Sijko Wierenga voor nadere informatie over de functie (sw@vanmontfoort.nl   

M: 06 46338646). Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 28 januari 2020 gemaild worden naar: 

info@vanmontfoort.nl ter attentie van dhr. Sijko Wierenga. 

 

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
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