
  
 

   
 

De Synergie is een gecertificeerde praktijk die psychologische en pedagogische ondersteuning biedt aan 

verschillende doelgroepen. Iedereen kan bij de Synergie terecht. Naast kennis van de reguliere doelgroep van 

de eerstelijns GGZ zorg hebben wij veel kennis in huis van mensen met een licht verstandelijke beperking, 

forensische hulpvragen en multiproblem gezinnen. Vanuit de WMO en Jeugdwet bieden wij ook ondersteuning 

aan in de thuissituatie. Wij zijn gevestigd in Losser, maar onze psychologen, orthopedagogen en ambulant 

medewerkers staan klaar voor iedereen uit de regio Twente en Twenterand. 

 

Vacature 

Basis-orthopedagoog NVO / Basis-psycholoog NIP (24-36 uur) 

 

Over de functie 

• Het verrichten van psychodiagnostische (basis)onderzoeken; 

• Het uitvoeren van individuele begeleiding en behandeling; 

• Het onderhouden van contacten met derden, waaronder huisartsen en wijkteams; 

• Het participeren in overleg en intervisie. 

Wat verwachten wij van jou? 

• Een afgeronde universitaire opleiding psychologie/ orthopedagogiek; 

• Behandelervaring strekt tot aanbeveling; 

• Enthousiasme voor en ervaring met psychologisch onderzoek (m.n. intelligentie, ADHD, ASS, angst, 
hechting) en je bent in het bezit van een BAPD; 

• Affiniteit met systemisch werken; 

• Je hebt goede contactuele eigenschappen, toont betrokkenheid en je kan goed zelfstandig werken; 

• Je bent van nature kritisch en nieuwsgierig en je wilt graag leren van elkaar en met elkaar; 

• Nauwkeurigheid in verslaglegging en m.b.t. administratieve zaken. 

Wat mag je van ons verwachten? 

• Een dynamische werkomgeving binnen een team van enthousiaste en professionele medewerkers; 

• Ruimte voor meedenken en eigen initiatief; 

• In overleg zijn er volop mogelijkheden voor opleiding en intervisie; 

• Een grote variatie in problematiek en behandelingen; 

• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening; 

• Uitstekend pensioen via PFZW; 

• Werkbegeleiding door een Orthopedagoog-Generalist of GZ psycholoog; 

• Een jaarcontract met de intentie deze over te zetten naar een vast dienstverband. 

Solliciteren 

Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken en voldoe je aan de functie-eisen? Dan komen we graag met jou in 
contact. Stuur je CV met een motivatiebrief vóór 20 september 2021 naar info@desynergie.nl en we nemen 
contact met je op. Wil je eerst meer inhoudelijke informatie? Neem dan gerust contact op met Jelke van der 
Valle (hoofdbehandelaar en praktijkeigenaar) via telefoonnummer 06-50202905. 
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