
 

Samen anders doen 
JENS is een coöperatie van zorg- en welzijnsorganisatie. Vanaf 1 januari 2019 bieden wij preventieve en 
ambulante jeugdhulp in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. We geloven in de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze jongeren veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun 
talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne en stabiele toekomst. 

 

Wij hebben een vacature voor: 

 

GZ-psycholoog/verpleegkundig specialist 
16 – 20 uur per week 

 
Ben jij die GZ psycholoog of die verpleegkundig specialist die wij zoeken? Die samen met ons een brug 
wil bouwen in het vernieuwde zorg landschap voor de jeugdigen en gezinnen in Heerlen, Landgraaf en 
Voerendaal. Je staat samen met de kind- en jeugdpsychiater, de programma manager en alle collega’s 

vanuit de verschillende zorg organisaties voor de zorg voor de jeugdigen en hun gezinnen in hun 
sociale context. 

Je krijgt de kans om mee te werken aan de transformatie van de jeugdzorg in Heerlen, Landgraaf of 
Voerendaal volgens de kernwaarden van JENS: Samen, Anders, Doen. Dat doen we door te investeren in 
preventie, eigen kracht, de-stigmatisering, de-medicalisering, normalisering en het vergroten van het 
probleemoplossend vermogen van gezinnen en hun sociale netwerk.  

Opgroeien in je eigen omgeving 
Ieder kind en iedere jongere wil meedoen: in zijn buurt, met vrienden, op school en bij de 
sportvereniging. Ook als daar hulp bij nodig is. Wij vinden dat ook deze kinderen en jongeren moeten 
leren en spelen op de reguliere school, bij de kinderopvang, het peuterwerk en in hun eigen wijk of 
buurt. Daarom organiseren wij begeleiding en behandeling zo veel mogelijk in de buurten en wijken.   

Als jij ……  
 onderdeel wilt zijn van dit dynamische team wat samen dit zorg landschap is aan het opbouwen;  
 het samen met ons anders doen, op een speelse, stoere maar ook eigenwijze manier;  
 bruggen wilt bouwen tussen de voorliggende voorzieningen, de gebiedsteams en 

zorgaanbieders;  
 met ons de zorgvraag van de jeugdigen en het gezin anders wilt vasthouden om de eigen kracht 

te vergroten;  
 daar waar noodzakelijk mee behandelen of de regiebehandelaar zijn.  

 
…… dan zoeken we jou! 
 

Past deze functie bij jou? 
Je komt in dienst bij Mondriaan Kinderen en Jeugdigen. Mondriaan Kinderen en Jeugdigen behandelt 
kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen tot 25 jaar met complexe psychiatrische problematiek. Vanaf 1 
januari 2019 participeert Mondriaan in JENS, een coöperatie die wordt gevormd door Alcander, Koraal, 
MeanderGroep, Mondriaan, Radar en XONAR.  
 
We zijn voor dit samenwerkingsverband op zoek naar een deskundige en geregistreerde GZ-psycholoog 
die grote affiniteit heeft met onze doelgroep en méér wil dan alleen behandelaar zijn.  
 



 

Je werkt zelfstandig, neemt verantwoordelijkheid en je hecht waarde aan het uitgangspunt van ‘eigen 
regie’ en ‘zelfregulering’ voor zowel teams als patiënten. Tijdens je dagelijkse werkzaamheden werk je 
deels als instroommedewerker en deels als behandelaar GGZ binnen JENS.  
 

Jouw kwaliteiten  
 
Wij zoeken een enthousiaste GZ psycholoog met een sterk ontwikkelde helicopterview.  

 Je bent in het bezit van analyserend vermogen en goede gespreksvaardigheden, gericht op het 
snel helder krijgen van de probleemsamenhang.  

 Je bent in staat om tijdens een RTO/schakeloverleg/ketenpartneroverleg kritische, positief 
sturende vragen te stellen, waarin de samenwerking en kennisdeling een belangrijk onderdeel 
is.  

 Je bent in staat om psychische problematiek te herkennen en te kaderen binnen vaak 
ingewikkelde pedagogische contexten.  

 Daarnaast ben je oplossingsgericht, ondernemend en daadkrachtig, waarbij je kennis hebt van 
de sociale kaart.  

 Ten slotte kun je een coachende houding aannemen, maar weet je ook de touwtjes in handen te 
nemen wanneer dit nodig is.  

 

Wat wij bieden 
Wij bieden jou gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Bij ons is er 
volop ruimte voor professionele ontwikkeling, vernieuwing en verdieping: we vinden het belangrijk dat 
onze medewerkers de ontwikkelingen binnen het vakgebied bijhouden en we hebben binnen onze 
organisatie dan ook diverse mogelijkheden voor het volgen van cursussen, opleidingen en/of trainingen.  
 
Salaris en rechtspositie zijn conform de CAO voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Daarnaast bieden wij 
jou opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn en een goed pakket aan secundaire 
arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, bruto-netto uitruilmogelijkheden, een ruime 
verlofregeling en collectiviteitskorting op zorgverzekeringen. 

 
Praktische zaken 

 Soort dienstverband: onbepaalde tijd  
 Kernfunctie: Gedragswetenschapper 2  
 Standplaats: Heerlen  
 Opleiding: GZ psycholoog  
 Salaris: FWG 65 - CAO GGZ  
 Werving: In- en externe werving 

 
Durf jij de uitdaging aan? 
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen Ralf Jetten, RVE manager JENS, bereikbaar: op 
het nummer: 06 - 14 64 00 34. Meer informatie over Mondriaan vind je op: https://www.mondriaan.eu. 
 
Of wil je eerst meer weten over JENS? Kijk dan op onze website: www.jenshelpt.nl of neem contact op 
met Stephanie Harmsen, (06) 23406845. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Bij indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Daarnaast zullen referenties 
opgevraagd worden. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. 


