
 
Regiebehandelaar/ 

GZ-Psycholoog ‘Basis GGZ’ 

 
Locaties:  Almere, Den Bosch, Den Haag, Ede, Eindhoven, Groningen, Hengelo  

                              Roermond, Rotterdam, Utrecht, Venlo en Venray 

Uren per week:   24-36 uur 

Dienstverband:   onbepaalde tijd 

  
Wil jij werken bij de beste depressiebehandelaar waar korte doorlooptijden, 

hoge cliënttevredenheid en een doelgerichte aanpak centraal staan?  

 

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 verwachten wij van jou?  

 Je bent BIG-geregistreerd en je hebt minimaal twee jaar ervaring met het behandelen  

van volwassenen, bij voorkeur heb je ervaring met kortdurend behandelen 

 Je bent van nature kritisch en nieuwsgierig en je wilt graag leren van elkaar en 

met elkaar 

 Je bent je bewust van de ontwikkelingen binnen de GGZ 

 
Wat kun je van ons verwachten? 

 Veelzijdige functie binnen een dynamische en groeiende organisatie  

Wij investeren in jouw professionele ontwikkeling. We moedigen het volgen van 

relevante cursussen en opleidingen aan en komen je hierin financieel tegemoet  

 Wekelijks tot 2-wekelijks geef je cliëntbegeleiding door deelname aan 

cliëntoverleg 

 Eens per twee weken geef je werkbegeleiding aan niet BIG-geregistreerde 

collega( ‘s) 

 Eens per twee weken intervisie 

 Twee keer per jaar een inspirerende themadag met toonaangevende sprekers 
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Dienstverband:   onbepaalde tijd 

  
 Een jaarlijkse personeelsdag die je niet wilt missen 

 Salariëring is conform CAO-GGZ 

 Contract voor onbepaalde tijd 

 Uitstekend pensioen via PGGM 

 Gratis sportabonnement 

 Een aantrekkelijk en vernieuwd fietsplan 

 Reiskostenvergoeding 

 

Over Max Ernst GGZ 

Plan Morgen GGZ is het nieuwe geluid in de Basis GGZ waar de Basis GGZ op een 

moderne manier wordt vormgegeven. We hebben hoge ambities zowel op 

behandelresultaat, cliënttevredenheid als medewerkerstevredenheid. Plan Morgen 

GGZ maakt onderdeel uit van Max Ernst GGZ. 

 

Max Ernst GGZ is een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg met 18 

vestigingen verspreid over het land. Wij bieden zorg aan Volwassenen en Kinderen en 

Jeugdigen in zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ en voor nagenoeg elke 

stoornis. 

 
Bij Max Ernst GGZ word je betrokken en uitgedaagd om steeds weer het beste in 

jezelf naar boven te halen. Wat wij doen, doen we met passie en focus. Dat doen we 

al jaren en iedere keer halen we de beste behandelresultaten van Nederland. Zo zijn 

we bijvoorbeeld de beste zorgaanbieder van Depressiebehandeling. Bij Max Ernst GGZ 

staat kwaliteit voorop. 

 
Kenmerken van onze organisatie zijn: korte doorlooptijden, hoge cliënttevredenheid 

en een doelgerichte aanpak. Bij Max Ernst GGZ werken ruim 150 mensen.  

 
Geïnteresseerd? 

Heeft bovenstaande jou voldoende getriggerd om met ons kennis te maken? Stuur je 

CV en een korte motivatie naar solliciteren@planmorgen.nl Wil je eerst meer 

inhoudelijke informatie? Bel of WhatsApp Frank de Baar gerust, 06-54635221. 

 

mailto:solliciteren@planmorgen.nl

