
 

 
 
 
 
 
 

Vacature IMH-specialist (i.o.) 
20-36 uur per week 

 
 
Psychologen Praktijk Putten K&J zoekt een IMH-specialist (i.o.) voor haar vestiging in Putten 
of Barneveld, locatie nader te bepalen.  
 
Wie wij zijn 
Psychologen Praktijk Putten K&J is een kleinschalige, energieke (S)GGZ -instelling met locaties 
in Barneveld, Nijkerk, Putten en Zeewolde. 
Binnen onze praktijk werken klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen, IMH-
specialisten (i.o.), psychologen en orthopedagogen. Ook is er een kinder- en jeugdpsychiater 
verbonden aan de praktijk.  
Ons team kenmerkt zich door een warme, prettige en professionele sfeer naar elkaar en de 
cliënten. We zijn zelfsturend, waarbij iedereen inbreng kan hebben in de uitvoering van de 
organisatie en de zorg. 
 
De doelgroep is divers, van baby tot adolescent, van lichte tot complexe problematiek. 
Hierdoor is er veel afwisseling in je werkzaamheden. We werken samen in teamverband en je 
zal onderdeel uitmaken van het jonge kind team binnen de praktijk. Daarbinnen werken we 
vanuit de Infant Mental Health (IMH) visie met kinderen en hun ouders van 0 t/m 4 jaar (soms 
tot 6 jaar). Het jonge kind team bestaat uit een psychotherapeut, GZ-psychologen (waarvan 
één i.o.t. IMH-specialist) en een orthopedagoog en tevens IMH-specialist.  
Vanwege de groeiende interesse in en aanmeldingen voor zorg vanuit de IMH visie, zijn wij op 
zoek naar uitbreiding voor het jonge kind team. Het jonge kind team werkt in Zeewolde en 
Barneveld/Putten. Jij zal werkzaam zijn in Barneveld/Putten. Daarnaast maak je onderdeel uit 
van het bredere team en zie je ook kinderen/jongeren tot 18 jaar. 
 
Wat wij zoeken 
Een IMH-specialist of IMH-specialist in opleiding (en tevens orthopedagoog/basispsycholoog 
/GZ-psycholoog/psychotherapeut) die:   

- affiniteit, kennis en ervaring heeft met een brede doelgroep (0-18 jaar) en in het 
bijzonder affiniteit met en ervaring in de Infant Mental Health zorg; 

- intakes, (proces)diagnostiek en (specialistische IMH) behandelingen uitvoert; 
- in de rol van (mede)behandelaar nauw samenwerkt met de collega’s binnen het team; 
- een actieve bijdrage levert aan intervisiebijeenkomsten;  



 

- het belangrijk vindt om in ontwikkeling te blijven door middel van nascholing; 
- een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de PPP K&J als instelling in de 

Geestelijke Gezondheidszorg.  
 
Wat wij bieden 
Een enthousiast, deskundig en collegiaal team met een prettige, betrokken werksfeer. We 
hebben diverse overlegvormen zoals MDO-’s en intervisie. Elke locatie bestaat uit een vast 
team van verschillende disciplines. We proberen elkaar actief op te zoeken, zodat we prettig 
samenwerken. 
 
Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO GGZ, FWG 55-65 afhankelijk van je ervaring en 
registraties, eindejaarsuitkering en pensioenregeling bij Zorg en Welzijn.  Ook wat betreft 
secundaire arbeidsvoorwaarden is in overleg veel mogelijk, zoals flexibele werktijden of 
(na)scholing. PPP K&J is opleidingspraktijk voor GZ-psychologen en psychotherapeuten. 
 
Informatie en reactie 
Wil je deel uitmaken van ons team, bent je initiatiefrijk, innovatief en actief betrokken, dan 
nodigen wij je van harte uit te reageren.  
 
Stuur je CV met motivatie naar mvanrooijen@psychpraktijk.nl.  
Schrijf je liever een brief of wil je nadere informatie over deze vacature, dan kun je contact 
opnemen met drs. Monique van Rooijen of onze website bezoeken: www.psychpraktijk.com.  
We zijn op werkdagen tussen 13:00 en 14:00 telefonisch bereikbaar. 
 
Psychologen Praktijk Putten K & J 
Midden Engweg 5 
3882 TS Putten 
0341 362521 
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