
 

 

 

    

Regiebehandelaar ‘Basis GGZ’  

 (volwassenen, minimaal 24 uur) 

 

Wat je doet 

Als regiebehandelaar zie jij alle cliënten bij de intake. Je stelt samen een blended 

behandelplan op. Een deel van de behandeling draag je over aan een van de 

psychologen die deel uitmaken van jouw team. Onder jouw regie voeren zij vervolgens 

de behandeling uit. Onze behandelingen in de Basis GGZ zijn over het algemeen 

klachtgericht waarbij we geprotocolleerd te werk gaan. Al onze behandelingen in de 

Basis GGZ zijn blended en dat betekent dat de inzet van e-health vanzelfsprekend is. 

 

Je werkt niet alleen. Je maakt deel uit van een team waar jij als regiebehandelaar 

samen de Basis GGZ behandelingen bespreekt en van elkaar leert. Dat doe je met 

focus op het resultaat. Ook houd je contact met onze verwijzers. Dat kan gaan over 

afstemming van de  (keten)samenwerking maar ook over consultatievragen. Binnen de 

organisatie heb je een rol in het door ontwikkelen van de Basis GGZ zodat we onze 

cliënten steeds beter kunnen helpen. Ook houd je je bezig met het monitoren van de 

prestaties van jouw team, en bespreek je deze met het team en het management.  

 

Wat wij vragen 

Je hebt enige jaren een BIG registratie als GZ-psycholoog en hebt bij voorkeur 

ervaring met het kortdurend behandelen van volwassenen. Je bent enthousiast, 

creatief en flexibel en kunt zelfstandigheid werken, maar vindt de omgang met 

collega’s erg waardevol. Je deelt onze passie om de dingen die je doet met focus te 

doen. Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden zijn vanzelfsprekend.  

 

Wat wij bieden 

Een veelzijdige baan voor onbepaalde duur. Wij zien graag dat jij jezelf blijft 

ontwikkelen. In overleg bepalen we je werkritme waarbij we flexibel kunnen zijn in 

werktijden en werkdagen. Verder mag je rekenen op: 

 

- Salariëring is conform CAO-GGZ; 

- Uitstekend pensioen (PGGM);      

- Mogelijkheden tot het volgen van opleiding en trainingen;  

- Professionele werkomgeving;           

- Deskundige en betrokken collega’s; 

- Gratis sportabonnement; 

- Reiskostenvergoeding. 

 

 



 

 

Reageren? 

Herken jij je in bovenstaand profiel? Dan willen we je graag leren kennen! We 

ontvangen graag jouw CV en motivatie via solliciteren@planmorgen.nl Wil je eerst 

inhoudelijk meer weten over deze vacature, neem dan gerust contact op met  Frank de 

Baar via 088-2701212 of whatsapp naar 06-54635221. 
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