
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vacature Kinder- en Jeugdpsychiater 
 
Moventis GGZ is een jonge en dynamische GGZ-instelling, gespecialiseerd in de doelgroep -9 maanden tot en 
met 18 jaar. Daarnaast bieden wij basis-GGZ voor volwassenzorg. Het team bestaat uit bevlogen, deskundige 
maar ook gezellige teamleden waarbij serieus werken voorop staat en wordt afgewisseld met humor en 
betrokkenheid. Ons team bestaat uit een KJ-psychiater, (GZ)-psychologen, orthopedagogen, IMH-specialisten, 
IMH-generalisten en gezinsbehandelaren. We werken met evidence based methodieken alsook lichaams- en 
ervaringsgericht en gaan naast onze cliënten staan. We bieden hulp zo kort als kan en zo lang als nodig. Het 
versterken van het netwerk vinden wij van groot belang. 
 
Gezien de toename van complexe casuïstiek en toename van aanmeldingen zijn wij op zoek naar een kinder- en 
jeugdpsychiater, gericht op de doelgroep 6 tot en met 18 jaar.  
 
Waar zijn wij naar op zoek? 
We zijn op zoek naar een psychiater die midden in het team staat en er in gezamenlijkheid met zijn of haar 
collega’s voor onze cliënten kan zijn. Naast kennis over diagnostiek en psychiatrisch-biologische knowhow bij 
diverse psychiatrische beelden is kennis over hechting, trauma en systemisch werken een pré.  
Binnen onze doelgroep is het een meerwaarde om out of the box te kunnen denken en buiten de gevestigde 
kaders te durven handelen.  
 
De werkzaamheden zijn: 

- Deelname aan multidisciplinair overleg 
- Uitvoeren van kinder-/jeugdpsychiatrisch onderzoek 
- Bieden van supervisie 
- Indien nodig deelname aan RTO’s 
- Uitvoeren van (farmaco)therapie 
- Meedenken bij het implementeren van nieuwe zorglijnen 

 
Wat bieden wij: 

- Betaling geschiedt conform CAO GGZ 
- Mogelijkheid tot opbouwen tijd-voor-tijd 
- We bieden een tewerkstelling binnen een professioneel team, waar samenwerken en collegialiteit 

hoog in het vaandel staat en er veel aandacht uitgaat naar opleiding en ontwikkeling conform de meest 
recente richtlijnen en inzichten. 

- Werkuren zijn in overleg mogelijk  
 
Voor meer informatie of bij interesse, neem contact op met Kiona Boersma  (06- 21430181) of  
Renske Leenders (06-11269194). Of mail naar k.boersma@moventisggz.nl/ r.leenders@moventisggz.nl 
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