
 

Therapeutisch Centrum GGZ biedt een breed programma ambulante zorg voor kinderen, jongeren, en 

volwassenen. Therapeutisch Centrum GGZ heeft vestigingen in Emmeloord, Lelystad, Dronten, Barneveld 

en Genemuiden. Zij werkt met ruim 45 medewerkers vanuit een christelijke levensvisie.  

 

 

Voor onze vestiging in Lelystad/Dronten zoeken wij een: 

 

Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandelaar (24 uur per week) 

 

De functie 

In deze functie wordt je als Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandelaar (IPG) ingezet ten behoeve van 

gezinnen met kinderen waarbij ouder- en gezinsbegeleiding vormgeven aan de uitvoering van de 

behandeling van patiënten en het betrokken systeem. IPG is gericht op het vergroten van de draagkracht 

van het gezin en het verkleinen van de draaglast. Daarnaast wordt ouders geleerd om in hun 

opvoedingsproces aan te sluiten bij de specifieke mogelijkheden van hun kind(eren). Ook verzorg je 

rapportages inzake de behandelingen. De gezinsbehandelaar valt onder verantwoordelijkheid van een 

GZ-psycholoog, waarmee wekelijks afstemming plaatsvindt. Daarnaast maakt de gezinsbehandelaar deel 

uit van het team Kind & Jeugd.  

 

Wat verwachten we van jou? 

▪ Je bent afgestudeerd op HBO niveau met een afgeronde vervolgopleiding, bij voorkeur Intensieve 

Ambulante Gezinsbehandeling  

▪ Je hebt reeds enige jaren relevante ervaring opgedaan bij een GGZ instelling en bij voorkeur in het 

ambulant werken 

▪ Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken 

▪ Je hebt affiniteit met onze doelgroep en bent bereid onze identiteit mede gestalte te geven 

▪ Je bent stressbestendig, initiatiefrijk, flexibel en in staat tot zelfreflectie 

▪ In bezit van een geldige VOG verklaring en SKJ registratie of bereid deze aan te vragen 

 

Ons aanbod 

Wij bieden je een dynamisch werkklimaat, waarin het een uitdaging is om identiteitsgebonden zorg vorm 

te geven binnen een professionele werkkring. Er is ruime aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. 

Daarnaast biedt het Therapeutisch Centrum GGZ een flexibel secundair arbeidsvoorwaardenpakket dat 

kan worden afgestemd op individuele wensen. 

 

Informatie en solliciteren 

Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met  

mevr. K. van der Wal (werkdagen maandag, dinsdag en donderdag, tel.: 0527-224501). 

 

Je schriftelijke reactie kan je sturen aan: 

Afdeling P&O, t.a.v. mevr. K. van der Wal 

Nagelerweg 5, 8304 AB Emmeloord 

pz@therapeutisch-centrum.nl 

mailto:pz@therapeutisch-centrum.nl

