
 

 

Vacature Regiebehandelaar  

(Orthopedagoog Generalist of GZ-psycholoog) 

Ben jij Orthopedagoog Generalist of GZ-psycholoog met affiniteit voor specialistische jeugdhulp, 

onderwijs en alles wat er op dit snijvlak aan hulpverlening geboden wordt? Wil je meebouwen aan een 

jonge groeiende organisatie waarbij je met jouw kennis en ervaring de expertise van het huidige team 

naar een hoger plan tilt? Dan is deze vacature jou op het lijf geschreven!   

 

Ieder kind verdient kansen en mogelijkheden om te leren en te ontwikkelen. Het is nooit te laat om 

samen met het kind en het gezin deze kansen en mogelijkheden te vinden. Wij vinden, en benutten 

kansen en mogelijkheden binnen jeugdhulp en onderwijs. 

Kennis in Kracht is een jonge, lokale en flexibele organisatie voor specialistische jeugdhulp en 

onderwijs geworteld in het noorden. Kennis in Kracht biedt intensieve ambulante gezinsbehandeling, 

systeemtherapie, systeembegeleiding, evidence based gedragstrainingen en psychodiagnostiek. 

 

Voor onze locatie in Leeuwarden zijn wij op zoek naar een kandidaat in de functie van: 

 

  

Regiebehandelaar  

(Orthopedagoog Generalist of GZ-psycholoog) 

24 - 36 uur per week 

 

 

Functieomschrijving: 

Als regiebehandelaar wordt je onderdeel van ons multidisciplinaire team van orthopedagogen en 

psychiater. Je hebt de regie over de zorginhoudelijke kant van onze (gezins)behandel- en 

begeleidingsprocessen. Je stemt af met gedragswetenschappers, psychiater, IAG-behandelaren, 

systeemtherapeuten, ambulant hulpverleners individueel, onze specialisten onderwijs, directie en 

andere ondersteunende medewerkers. Allen SKJ- of BIG-geregistreerde professionals werkzaam op 

het snijvlak van jeugdhulp en onderwijs, of binnen de gezinnen als IAG-behandelaar of 

systeemtherapeut. Naast de regiefunctie biedt je behandeling en ondersteun je de 

gedragswetenschappers bij handelingsgerichte- en classificerende psychodiagnostiek. 

 

In de praktijk krijg je op individueel niveau te maken met trajecten waarbij onderwijs altijd een 

component is, en waar zaken vaak niet gaan zoals verwacht. Vastgelopen jongeren krijgen 

begeleiding en/of behandeling om weer tot ontwikkeling te komen. Dit kan zijn terug naar school, maar 

ook richting werk of dagbesteding. Daarnaast spelen er vaak ook systemische vraagstukken waarbij 

IAG ingezet wordt. Je werkt hierbij samen met de IAG-behandelaren en gedragswetenschapper. 

Samen met dit team bouw je op basis van evidence based programma’s aan trajecten waarbij de 

ontwikkeling van het kind centraal staat binnen de mogelijkheden die er zijn.  

 

Door samen met het team duidelijke beeldvorming van de problematiek neer te zetten zorg je ervoor 

dat een kind/jongere de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft binnen de kaders zoals die in de jeugdwet 

geboden worden. 

 

  



 

 

Jouw werkzaamheden: 

• Je hebt de regie over de zorginhoudelijke kant van het hulpverleningsproces van de jongeren 

en de gezinnen die aangemeld worden bij Kennis in Kracht. Je waarborgt de kwaliteit van de 

hulpverlening die geboden wordt. 

• Je ondersteunt en adviseert het multidisciplinaire team bij het schrijven van de 

hulpverleningsplannen, rapportages en de keuzes voor inzet van de methodieken. 

• Je levert een inhoudelijke bijdrage tijdens de wekelijkse MDO’s. 

• Uitvoeren van- en ondersteunen bij de uitvoering van handelingsgerichte en classificerende 

diagnostiek. 

• Het uitvoeren van behandeling. 

• Samenwerken met onze partners in het onderwijs en de jeugdhulpverlening. 

• Ondersteunen bij het aanvragen van indicaties. 

 

Wat neem jij mee: 

• Bij jou is het glas meestal halfvol, en je denkt in mogelijkheden. 

• Affiniteit met jeugdhulp en onderwijs. 

• Een afgeronde opleiding tot Orthopedagoog-Generalist of GZ-psycholoog. 

• Je bent een teamspeler. 

• Je hebt ervaring in een functie als regiebehandelaar. 

• Kennis en ervaring van de IAG-methodiek en/of Tools4U is een pré. 

• Bij jou is het glas meestal halfvol en je denkt in mogelijkheden. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer. 

• Je bent BIG geregistreerd als Orthopedagoog Generalist of GZ-psycholoog. 

 

Wat mag je van ons verwachten? 

• Je werkt samen in een team van SKJ geregistreerde professionals en gedragsdeskundigen. 

• Een zeer afwisselende functie in een dynamisch bedrijf met een enthousiast en ervaren team. 

• Een organisatie in ontwikkeling met ruimte voor ieders persoonlijke inbreng. 

• De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Jeugdzorg. Inschaling op basis van ervaring en 

opleidingsniveau. 

• Een eigen laptop en telefoon. 

• Een fijne werksfeer. 

• Een deskundig team met expertise op onderwijs én specialistische jeugdhulp. 

• Ruime mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en cursussen. 

• Het minimaal aantal te werken uren is 24, de voorkeur gaat uit naar een groter dienstverband.  

Gewenste aantal uren en dagen in overleg. 

• Startdatum in overleg. 

 

Kom jij ons team versterken? 

Inlichtingen betreffende deze functie kun je inwinnen bij dhr. Izaac de Vries, directeur  

Kennis in Kracht BV. Telefoonnummer 06-46201106 E-mail izaac.devries@kennisinkracht.nl 

 

Je motivatie en Curriculum Vitae ontvangen we graag uiterlijk 17 maart 2023 via het mailadres 

info@kennisinkracht t.a.v. mevr. M. van Balen, coördinator backoffice/zorgadministratie onder 

vermelding van vacaturenummer 0323 in het onderwerp. De selectieprocedure bestaat uit een 

gesprek, en het inwinnen van referenties. 

  

De gesprekken zullen in de laatste week van maart 2023 plaats vinden. 

  

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) behoren 

tot onze standaardprocedure bij indiensttreding. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 


