
 
 
 

 

| Vacature klinisch psycholoog | Den Bosch | 16 tot 36 u per week | 
 
 
Spreekt dit jou aan? 
 
Heb jij als regiebehandelaar de ambitie om de kwaliteit en het aanbod van de zorg naar een hoger niveau 
te tillen? Dan zijn wij op zoek naar jou.  
 
 
Jouw nieuwe baan 
 
Co-eur is een SGGZ instelling die zich heeft gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen bij 
volwassenen bij wie in veel gevallen ook sprake is van overgewicht. Onze doelgroep kenmerkt zich 
tevens door aanwezigheid van comorbide psychische problematieken op het gebied van bijvoorbeeld 
angststoornissen, stemmingsstoornissen, somatoforme stoornissen, ADHD, ASS, trauma of 
persoonlijkheidsproblematiek waarvoor specialistische, multidisciplinaire behandeling nodig is.   
Jij bent in dit proces de regiebehandelaar. De behandeltrajecten zijn gericht op het verwerven van inzicht 
en brede gedragsverandering, we streven hierbij naar klachtenvermindering, verbeterde kwaliteit van 
(inter)persoonlijk functioneren, het versterken van coping en verandering van levensstijl. 
 
Ons behandelteam bestaat uit: klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, (GZ) psychologen, 
fysiotherapeuten, artsen, verpleegkundigen en diëtisten.  Een team van mensen dat vol warmte en 
aandacht werkt. Samen met de cliënt zetten ze zich volledig in om de gestelde doelen te bereiken. Bij Co-
eur staat de cliënt altijd centraal. 
 
Co-eur is onderdeel van het Zorg van de Zaak Netwerk. Zorg van de Zaak levert alle dienstverlening die 
nodig is om de medewerkers van onze opdrachtgevers gezond aan het werk te houden. Binnen onze 
organisatie werken specialisten op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg. 
 
 
Wat ga je doen? 
 

 Je bent regiebehandelaar voor cliënten met complexe problematiek waarbij de eetstoornis een 
hoofddiagnose is. Tevens fungeer je als DBC drager voor de cliënten waarvan jij 
regiebehandelaar bent. 

 Je diagnosticeert, stelt indicaties en behandelplannen op en ziet toe op de juiste uitvoering ervan. 
Je neemt deel aan MDO’s. Je behandelt je eigen clienten zowel in de groep als individueel. Dit 
doe je door middel van zelf geïnitieerde therapeutische en psychologische en/of geprotocolleerde 
interventies waarbij werken vanuit cognitief gedragstherapeutische kader de basis vormt.  

 Tevens zet je je actief in om de interne werkprocessen te verbeteren en voor de verdere 
zorginhoudelijke / kwalitatieve ontwikkeling van de behandelprogramma’s.   

 Je overlegt en adviseert als regiebehandelaar met andere hulpverleners binnen het 
multidisciplinaire team en verricht complexe behandelingen.  

 Je onderhoudt contacten in het professionele  netwerk (o.a. met verwijzers). 

 Je fungeert als supervisor voor psychologen en levert vanuit de behandelinhoud een bijdrage aan 
deskundigheidsbevordering en de kwaliteit van het behandelprogramma. 

 
 
Wat breng je mee? 
 
Je bent een bevlogen professional met passie voor de geestelijke gezondheidszorg. Communicatie, 
advies- en coachings-vaardigheden zijn jouw sterke kwaliteiten. 
 
 

https://intranet.zorgvandezaak.nl/homepage.ac


 
 
 

 

Functie-eisen: 
 

 Je bent een BIG geregistreerde klinisch psycholoog en kunt een VOG overleggen. 

 Je hebt recente en relevante werkervaring als regiebehandelaar. 

 Je hebt affiniteit met de doelgroep 

 Ervaring met de behandeling van eetstoornissen is een pré.  

 Je bent flexibel, creatief, bezit doorzettingsvermogen en een enthousiaste persoonlijkheid. 

 Je beschikt over een helikopterview en bewaart het overzicht over het team en de behandeling 
van de cliënt.  

 
 
Wat bieden wij? 
 
Wij vinden het belangrijk, dat je kunt werken op de manier die jij prettig vindt en dat je past binnen de visie 
van Co-eur en het team waarvan je deel uitmaakt. De sfeer bij Co-eur laat zich omschrijven als 
inspirerend, warm, loyaal en hard werkend.  
Wij bieden een marktconform salaris fwg 75 volgens de CAO GGZ. Je gaat 16 tot 36 uur per week 
werken. Standplaats is Den Bosch, indien noodzakelijk ben je ook breed inzetbaar op andere locaties, dit 
wordt in overleg met jou bepaald. Onze organisatie kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden (CAO-
ggz), je krijgt onder andere een persoonlijk opleidingsbudget en een collectieve zorgverzekering.  
 
 
Interesse? 
 
Herken jij jezelf in dit profiel en wil jij graag voor ons werken? Stuur dan jouw CV en motivatie naar 
sollicitanten@zorgvandezaak.nl.  
 
Voor specifieke vragen kun je contact opnemen met Magdalena Habets-Bolik (teamleider psychologie) 
per mail magdalena.habets@co-eur.com of telefonisch via telefoonnummer 06- 12 50 45 53  
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