Gezocht:
Bevlogen regiebehandelaar die wil pionieren in een GGZ instelling die
anders is dan alle andere
Vind jij ook dat het anders zou moeten in de GGZ? Dat de zorg beter en efficiënter kan? Dat er meer in
teamverband zou moeten worden gedaan, zodat niet alleen de zorg voor de cliënten beter wordt, maar ook jij
en je collega’s meer leren op professioneel en persoonlijk vlak? Dat het management luistert naar wat er nodig is
op de werkvloer en op basis daarvan, samen met het team, beslissing neemt over zowel inhoudelijke als ook
beleidsmatige zaken?
Dan ben je bij Focus GGZ helemaal op je plek!
Wie zijn wij?
Collega’s zeggen over de sfeer:
Werknemer staat op de eerste plaats, gezellig, verfrissend,
warm bad, veel ruimte voor persoonlijke en professionele
ontwikkeling, hecht team gevoel en de lunch die office
manager Elly iedere dag maakt is eigenlijk al een reden op
zich om bij Focus GGZ te werken "
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Collega’s zeggen over de inhoud:
Leuke, gemotiveerde populatie, afwisselend, veel ruimte
voor samenwerking tussen basis psycholoog en RB,
duidelijke trajecten, gestructureerde en heldere werkwijze
(zowel naar client toe als ook intern)
Focus GGZ is eind 2018 gestart met de insteek het anders
te willen doen voor zowel de client, als ook de
werknemers. Wij zijn een jonge, professionele organisatie,
gespecialiseerd in het behandelen van angst, depressie en
trauma in de specialistische GGZ. Daarnaast bieden wij
vanuit onze zusterorganisatie Focus burn-out behandeling
uitgebreide behandeltrajecten voor burn-out.

Hoe ziet jouw rol eruit?
Als regiebehandelaar bij Focus GGZ verricht je
zelfstandig intakes en behandelingen i.s.m. met het
multidisciplinaire behandelteam. Je geeft
werkbegeleiding aan de basispsychologen en
superviseert als regiebehandelaar de behandelingen die
de basispsychologen geven. Ook denk en werk je mee
aan de doorontwikkeling van het behandelaanbod en
het algemene beleid binnen de organisatie.
Wij vinden het erg belangrijk ‘that you practice what you
preach’, wat betekent dat we veel waarde hechten aan
persoonlijke ontwikkeling, zowel op professioneel vlak
als privé. Ons team is altijd in ontwikkeling en stimuleert
elkaar om te groeien op alle levensgebieden. Daarom is
er ruimte voor deskundigheidsbevordering, casuïstiek
bespreking en intervisie, maar kijken we ook graag met
jou wat je wil bereiken voor jezelf en hoe wij jou daarin
kunnen ondersteunen.
Is je interesse gewekt (en ben je uiteraard in het bezit
van een big-registratie)?
Neem dan snel contact op met onze directeur Veronica
Risch: veronica@focusggz.nl - 0626986683
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