
BSA Jeugdhulp zoekt een Klinisch Psycholoog Fornhese 

 

Als Klinisch Psycholoog ben jij binnen een gebiedsteam betrokken bij de SGGZ-behandeling 
van kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar en hun naasten. 

 

 

Met elkaar 

BSA Jeugdhulp is een netwerkorganisatie van zeven jeugdhulpaanbieders 

in de regio Amersfoort: 

GGz Centraal, ’s Heeren Loo, Leger des Heils, Pluryn, De Rading, Timon en 

Youké. Samen bieden we alle specialistische jeugdhulp van ambulante 

hulpverlening tot en met gesloten jeugdzorg. Wij staan voor: snel, 

eenvoudig en zo nabij mogelijk de juiste hulp bieden aan jeugdigen en 

gezinnen in de regio Amersfoort met complexe problemen. Wij zijn ervan 

overtuigd dat passende zorg voor jeugdigen en hun gezinnen alleen tot 

stand komt door innovatieve en organisatie-overstijgende samenwerking. 

Daarmee bedoelen we zowel samenwerking met alle BSA-partijen als samenwerking met de lokale 

partijen (verwijzers). We dragen bij aan de vernieuwing van het zorglandschap in de regio. Er zijn zes 

BSA-gebiedsteams in de regio Amersfoort (gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, 

Leusden, Soest, Woudenberg). In deze gebiedsteams werken alle ambulante hulpverleners van de 

BSA-partijen samen. Zij werken in nauwe verbinding met verwijzers zoals lokale (wijk)teams, SAVE-

teams, huisartsen en GGD artsen. Door de specialistische jeugdhulp lokaal te organiseren, zijn we 

letterlijk ‘in de buurt’ van zowel de jeugdigen en gezinnen als de verwijzers. We werken aanvullend 

op wat de jeugdige, het gezin, het netwerk en het lokale team kunnen. Doordat we multidisciplinair 

in één team werken, kan direct de juiste combinatie van hulpverleners aan de slag. Als 

Verpleegkundig Specialist ben je werkzaam binnen de gebiedsteams van BSA Jeugdhulp, maar kom je 

in dienst bij GGz Centraal. 

 

Kijk voor meer informatie over BSA Jeugdhulp op www.bsajeugdhulp.nl.  

 

Zo werk jij 

Je bent er voor kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problematiek in de leeftijd van 6 
tot 18 jaar en hun naasten. Als klinisch psycholoog draag je actief bij aan het op niveau houden en 
verbeteren van de kwaliteit van het behandel- en diagnostiek aanbod en voer je zelfstandig 
specialistische behandelingen uit of laat deze uitvoeren. Daarin werk je nauw samen met collega’s en 
verschillende ketenpartners zoals andere zorg- en hulpverleners. Ieder levert vanuit een eigen 
expertise een bijdrage aan de behandelingen en jij weet ieders expertise te benutten en in de 
samenwerking boven de optelsom van ieders individuele expertise uit te laten stijgen. Kortom, je 
bent er als klinisch psycholoog door: 

• mee te helpen de integratie met jeugdzorg neer te zetten. 
• actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de verschillende methodieken. 

http://www.bsajeugdhulp.nl/


• behandelplannen op te (laten) stellen, behandeldoelen te (laten) formuleren en 
indicatiestellingen te (laten) geven. 

• (aanvullende) diagnostiek te verrichten, ontwikkelingsanamneses af te nemen en 
psychiatrisch en psychologisch onderzoek uit te voeren of te coördineren. 

• de gz-psycholoog in opleiding tot specialist te begeleiden. 

Samen met andere professionals vorm je een multidisciplinaire team voor de leeftijd 6-18 jaar. Met 

jou als klinisch psycholoog zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, multidisciplinaire 

behandeling bieden aan kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar, waarbij we het gezin en de 

problematiek vanuit meerdere perspectieven bekijken. Jouw werkzaamheden vinden plaats in een 

BSA gebiedsteam. De gebiedsteams zijn volop in ontwikkeling en daar zetten we graag samen met 

jou de schouders onder. 

 

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Dynamisch, collegiaal en deskundig. En het 

belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart. 

 

Jouw kwaliteiten 

Jij bent creatief om overstijgend mee te denken met de nieuwe samenwerkingsontwikkelingen en 
uiteraard ben je goed in netwerken. Ook ben je gestructureerd en in staat om jouw collega’s mee te 
nemen in alle ontwikkelingen op een toegankelijke manier. Je past binnen onze organisatie als je net 
als wij de cliënt altijd voorop stelt. Ook heb je voor deze baan: 

• een afgeronde opleiding tot klinisch psycholoog. 
• een bijbehorende BIG-registratie. 
• aanvullende opleidingen als CGT en EMDR zijn een pré. 
• ervaring, interesse en deskundigheid in diagnostiek, onderzoek, systemisch denken en 

diverse behandelmogelijkheden binnen de specialistische GGZ. 
• aantoonbare ervaring met zelfstandig aansturen van professionals op behandelinhoudelijk of 

projectmatig gebied. 

 

Wij zorgen voor jou 

Mogelijkheden binnen GGz Centraal zijn er genoeg. Omdat we een grote organisatie zijn met 
verschillende werklocaties kunnen we inspelen op ontwikkelwensen, functie-inhoud en woon-
werkafstand. We zien wie je bent en wat je kan. Ook kun je als klinisch psycholoog bij GGz Centraal 
rekenen op: 

• een bruto maandsalaris tussen € 4.381,- en € 6.836,- (CAO GGZ, functiegroep 70) op basis 
van 36 uur. 

• een contract voor 24-32 uur per week voor onbepaalde tijd. We werken vanuit vertrouwen, 
dus je krijgt bij ons meteen een vast contract. 

• een eindejaarsuitkering en een goede pensioenregeling. 
• 166 verlofuren en 35 levensfase-uren op basis van 36 uur. Zo willen we bijdragen aan een 

goede werk-privébalans. 



• een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Daarmee heb je de mogelijkheid om jouw 
salaris fiscaalvriendelijk in te zetten voor bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets, aanvullende 
reiskostenvergoeding of extra verlof. 

 
Een referentiecheck is onderdeel van ons aannamebeleid. Bij indiensttreding vragen we je om een 
actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Wij vragen deze voor je aan en vergoeden de kosten. 

 

Kom solliciteren!  

Herken jij jezelf in het profiel en spreken de diverse rollen die je als teamleider bij BSA Jeugdhulp 

vervult je aan? Solliciteer dan meteen! We kijken er naar uit om je beter te leren kennen.  

 

We ontvangen je motivatiebrief en CV. Mail deze aan Leonie van den Hooff: 

l.vandenhooff@bsajeugdhulp.nl.  

Heb je nog vragen over de functie? Neem dan contact op met de gebiedsteamleider, Margo 

Speksnijder 06 28 28 33 97. 
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