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Vacature GZ-Psycholoog/ Orthopedagoog-generalist, locatie 
Deventer en Wijhe 
 
Wil jij werken in een kleinschalig team, waarbij wij (behandelaren) zelf bepalen hoe 
wij de zorg zo goed mogelijk vormgeven? Wij zijn voor onze locatie in Deventer en 
Wijhe op zoek naar een collega GZ-Psycholoog/ Orthopedagoog-generalist (24 – 36 
uur). 
 
Wie zijn wij? 
Yarin Jeugdhulp is een laagdrempelige en lokaal gevestigde praktijk en biedt hulp 
aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen (GGZ). Om te kunnen innoveren 
moeten de goede ideeën van vandaag morgen ten uitvoer kunnen worden 
gebracht. Behandelaren hebben daarom zelf de bevoegdheid nodig om 
(onderbouwd) af te wijken van gebaande paden die in de loop der jaren in de GGZ 
zijn ontstaan. Vanuit deze gedachte is Yarin Jeugdhulp opgericht. 
 
Bij Yarin werken daarom enkel behandelaren. Behandelaren die kennis hebben van 
Evidence Based Practice, behandelaren die weten hoe zij deze kennis flexibel 
kunnen inzetten en behandelaren die zelfstandig de beleidsmatige knopen 
doorhakken! Wij geloven daarnaast in de kracht van een goede werkrelatie. Als 
hulpverlener ben je daarom (doorgaans) van start tot afronding betrokken en word 
je binnen Yarin Jeugdhulp breed opgeleid om dat te kunnen borgen. 
	
Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar een GZ-psycholoog/ Orthopedagoog-generalist met passie 
voor ons vak. Je vervult taken van een regiebehandelaar, maar zult voornamelijk 
zelf behandelen. Binnen Yarin Jeugdhulp werken wij hoofdzakelijk met Cognitieve 
Gedragstherapie en EMDR. Je wisselt jouw kennis en expertise met je collega’s uit 
om jezelf en ons team naar een (nog) hoger niveau te tillen. Je voert diagnostisch 
onderzoek en behandelingen uit op basis van bewezen effectieve 
behandelmethoden en past dit op maat toe. Ook lever je een actieve bijdrage aan 
de ontwikkeling van Yarin Jeugdhulp in de regio IJsselland. 
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Onze voorkeur gaat uit naar iemand met een afgeronde opleiding tot EMDR en/of 
cognitief gedragstherapeut of de wens om deze opleiding te volgen. 
 
Wat vind je bij ons? 
Wij bieden je een werkplek waar werkplezier op de voorgrond staat. Wij zijn er 
namelijk van overtuigd dat dit een basisvoorwaarde is voor goede zorg. Wij dragen 
als team ingewikkelde zorgvragen en er is veel ruimte voor informeel contact. Wij 
bieden je alle nodige faciliteiten om kwaliteit te kunnen borgen. Bijvoorbeeld door 
goede opleidingsmogelijkheden, een realistische productieafspraak en actuele 
vakliteratuur. Natuurlijk hebben wij uitstekende arbeidsvoorwaarden conform de 
CAO-GGZ.  
 
Informatie & sollicitatie	
Neem voor meer informatie over de functie contact op met Remzi Karadayi, GZ-
Psycholoog en directeur Yarin Jeugdhulp (tel. 06-50444334).  
 
Direct solliciteren? Stuur je CV en motivatie naar sollicitatie@yarin.nl 


