
 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn voor onze teams Diagnostiek en Behandeling en Ondersteuning Thuis in regio Waardenland, Rotterdam en Brabant op zoek naar 

meerdere Orthopedagogen / GZ-psychologen. 

  

Orthopedagogen / GZ-psychologen 
Diverse locaties | Minimaal 24 uur per week | FWG 65, Max. €5.772,- 

 

Je werkplek en werkzaamheden 

Als je bij ASVZ komt werken, werk je voor een organisatie waar je de ruimte krijgt om de cliënt écht centraal te stellen. Wij maken het verschil 

door vanuit de vraag van de cliënt een passend zorgaanbod te bieden. Hierin mag jecreatief te werk gaan en buiten de standaard kaders en 

protocollen werken. Als je bij ons team Verblijf met behandeling komt werken, geef je de behandeling van de cliënt vorm vanuit de 

orthopedagogische behandelvisie Triple-C. Samen met een manager geef je vanuit duaal leiderschap inhoudelijk richting aan de behandeling. 

Je hebt een mediërende rol naar het team van begeleiders en komt regelmatig op de woningen en dagbestedingsplekken waar je betrokken 

bent. Je maakt onderdeel uit van een enthousiast team van collega’s, waar een open collegiale sfeer heerst. Je werkt samen met diverse 

disciplines, zoals managers, meewerkend teamleiders, hoofd behandeling, coaches, vaktherapeuten, ArtsVG’s, paramedici, psychologisch 

assistenten en ons team diagnostiek en behandeling. Er is veel expertise in huis waar je gebruik van kunt maken en er zijn veel mogelijkheden 

jezelf te ontwikkelen. 

Binnen het team diagnostiek en behandeling werk je vraaggericht en handelingsgericht. Samen met de cliënt en zijn netwerk stel je de 

hulpvraag vast en bied je maatwerk aan, aansluitend bij de behoeften van de cliënt. Als orthopedagoog/GZ-psycholoog bij het team voor 

diagnostiek en behandeling heb je diverse werkzaamheden. Je bent betrokken als regiebehandelaar, voert psychodiagnostisch onderzoek uit 

en werkt als therapeut, waarbij je cliënten zowel individueel als in groepsverband behandeling biedt. Je werkt nauw samen met de cliënt en 

zijn netwerk. 

De doelgroep waar je mee gaat werken is divers, variërend in ontwikkelingsniveau en leeftijd. De cliënten wonen bij ons in verschillende 

woningen op een terrein of in de wijk. Je werkt zoveel mogelijk samen met de cliënt, verwanten en begeleiders. Cliënten en betrokkenen zijn 

tevreden over onze hulp en dienstverlening en daar zijn we trots op. 

Klik op de link en ontdek hoe het is om te werken als Orthopedagoog bij ASVZ. 

O.A. in het gebied Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS-gemeenten) heeft ASVZ vanwege groei in het Sociaal Domein/Ondersteuning 

Thuis ruimte voor een orthopedagoog/psycholoog Ondersteuning Thuis. ASVZ heeft daar de bijzondere positie dat we een preferente en 

gecontracteerde aanbieder zijn in zowel het Jeugdwet, WMO als WLZ domein. Hiervoor ben je in bezit van een BIG of SKJ registratie. 

Jouw profiel 

Wij zoeken iemand met een afgeronde studie orthopedagogiek of ontwikkelingspsychologie, bij voorkeur aangevuld met de opleiding tot GZ-

psycholoog of Orthopedagoog-Generalist. Je hebt affiniteit en ervaring met het werken met mensen met een verstandelijke beperking en hebt 

affiniteit met onze behandelvisie Triple C. 

Wij bieden 

Een veelzijdige baan waarbij je samen met je collega’s kijkt naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Verder kun je rekenen op: 

• Een salaris afgestemd op jouw ervaring en in salarisschaal FWG 65 conform CAO gehandicaptenzorg van 

maximaal €5.772,-. 

 Een baan voor minimaal 24 uur. 

 8% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering 

 Meerkeuzesysteem voor de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals ons vitaliteitsprogramma. 

 Veel interne en externe scholingsmogelijkheden. 

Meer informatie en solliciteren 

Is deze functie iets voor jou? Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton op deze website.  Heb je eerst nog vragen? Neem dan contact op 

met Marja Hodes Vakgroep voorzitter via tel 0610898090. 

https://www.youtube.com/watch?v=HEhGGkEb4Pw
https://www.asvzvitaliteit.nl/

