Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ) is een organisatie voor
jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en onderwijs en bestaat uit: de
JeugdzorgPlus-instellingen ‘Icarus’ en ’Almata’ en de justitiële
jeugdzorginstelling ‘Het Keerpunt’. Deze instellingen bieden zorg aan
jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen. In Icarus en Almata
verblijven jongens en meisjes met een civielrechtelijke plaatsingstitel
en in Het Keerpunt jongens met een strafrechtelijke titel. Bij SJSJ
werken circa 300 medewerkers.
Voor meer informatie over onze organisatie kunt u op de website
www.sjsj.nl terecht.

SJSJ is voor de locatie Cadier en Keer op zoek naar
kandidaten voor de functie van:

GZ-psycholoog
De GZ psycholoog zal in de functie van gedragswetenschapper verbonden zijn aan J.J.I. Het
Keerpunt of Icarus Jeugdzorgplus, onderdeel van SJSJ. De gedragswetenschapper maakt deel uit van
de vakgroep gedragswetenschappers en therapeuten (GW&T). Deze vakgroep wordt aangestuurd
door ons Hoofd behandeling.
Wat ga je doen
De gedragswetenschapper maakt, samen met een manager behandelgroepen, onderdeel uit van
het begeleidingsteam en is verantwoordelijk voor het inhoudelijk aansturen van de
jeugdzorgwerkers van de betreffende behandelgroep. De gedragswetenschapper heeft een
coördinerende verantwoordelijkheid ten aanzien van de behandeling van de binnen de
behandelgroep verblijvende jongeren en jongvolwassenen die vaak ernstige
persoonlijkheidsproblematiek of gedragsstoornissen en hierdoor behandeld moeten worden binnen
het gedwongen kader.
Binnen Het Keerpunt wordt er naast de basismethodiek YouTurn, gewerkt met ‘Safe Path Team
Based Schematherapie’ voor forensisch patiënten. Binnen Icarus wordt gewerkt met een zelf
ontwikkelde methodiek (WINGS), welke is gebaseerd op een combinatie van Nieuwe Autoriteit /
Geweldloos verzet en het sociaal competentiemodel.
Naast de rol als gedragswetenschapper zal je als GZ-psycholoog ingezet worden als individueel
therapeut. Indien je hiervoor gekwalificeerd bent, is het ook mogelijk dat je rol gaat spelen in de
opleiding van basispsychologen tot GZ-psychologen (PIOG’s).
Hoofdactiviteiten binnen de functie van gedragswetenschapper zijn:
 Het verrichten van (psycho)diagnostische werkzaamheden ten dienste van de
individuele behandeling van de jongere/ jong volwassen;
 het schrijven van behandelrapportages en inhoudelijk bespreken van deze
rapportages met de jongere/ jong volwassene en diens netwerk;
 het inhoudelijk overleggen met, adviseren en coachen van de jeugdzorgwerkers op de
behandelgroep, met inachtneming van de methodiek;
 het onderhouden van contacten met en adviseren van het ministerie van justitie;
 het multidisciplinair samenwerken met betrokken collega’s zowel intern als extern;




het adviseren van de rechtbank (zowel schriftelijk als ter zitting) ten aanzien van de
voortgang van de behandelmaatregel of machtiging gesloten jeugdzorg;
het leveren van een bijdrage aan de opleiding van basispsychologen, beleidsontwikkeling van de organisatie en de eigen behandelgroep;

Hoofdactiviteiten binnen de rol van therapeut zijn:
 Het bieden van individuele of groepsgerichte behandeling aan jongeren en
jongvolwassenen opgenomen binnen SJSJ (zowel binnen civielrechtelijk kader als
binnen justitieel kader);
 uitvoeren van evidence-based interventies en therapieën welke binnen de sector zijn
ontwikkeld;
 het aanbieden van therapie (cognitieve gedragstherapie / schematherapie / EMDR)
aan jongeren met complexe problematiek.
Jouw bagage
Je bent een echte professional die gelooft in de kansen die iedereen verdient. Natuurlijk ben je je
bewust van de complexe zorgvraag van onze doelgroep, maar daar zie je juist de uitdaging in. Je
bent dan ook niet bang aangelegd en kunt tegen een stootje. Om met onze jongeren succesvol te
kunnen werken verwachten we dat je de opleiding psychologie, pedagogische wetenschappen of
GGK met aanvullend de GZ-opleiding hebt afgerond en bent ingeschreven in het BIG-register als
gezondheidszorgpsycholoog of psychotherapeut. Heb je meer dan vijf jaar een BIG-registratie als
GZ-psycholoog dan is dat voor ons een pre, omdat je dan ook de rol van praktijkopleider kunt
vervullen. Indien je de opleiding schematherapie hebt afgerond kun je hier direct mee aan de slag.
Heb je deze opleiding nog niet gevolgd, dan stellen we je hiertoe in de gelegenheid.
Wij bieden
In overleg met jou gaan we kijken of jouw en onze ambities bij elkaar passen. Je komt in elk geval in
een dynamische en complexe omgeving te werken met een uitdagende doelgroep. Je krijgt dan ook
de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen en we investeren graag in jouw ontwikkeling. Je kunt
rekenen op een dienstverband voor onbepaalde tijd met een marktconform salaris. De overige
arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering van 8,3% zijn geregeld conform CAOJeugdzorg.
Belangstelling?
Reacties d.m.v. van een motivatiebrief en curriculum vitae kunnen gericht worden aan de afdeling
HR: solliciteren@sjsj.nl. Voor nadere informatie over deze functie, kun je contact opnemen met
Irene Bos, Hoofd behandeling Het Keerpunt via tel: 043-4077150 of met Joost Richards, Hoofd
behandeling Icarus via tel: 043-4077127.

