
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vacature GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist (BIG), 
NIP-kinder- en jeugdpsycholoog met het accent op kinderen 

en adolescenten (locatie Driebergen evt icm Zeist) 
 
ONZE MISSIE 
Bij TOPP-zorg behandelen we zowel kinderen, jongeren en hun ouders als volwassenen. We 
geloven dat behandeling bestaat uit het verminderen van klachten in combinatie met het 
vergroten van de natuurlijke veerkracht van mensen. We stellen deze uitgangspunten centraal 
in ons aanbod. We volgen de richtlijnen, maar zoeken vooral samen met cliënten naar wat er 
aan de hand is en hoe de problemen ontstaan zijn en naar wat er nodig is om zich weer beter 
te voelen en (beter) te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven (school, werk, 
hobby’s etcetera). 
 
ONS TEAM EN BEHANDELAANBOD 
We vormen een klein hecht team van BIG of SKJ geregistreerde professionals (GZ-
psychologen, Orthopedagoog Generalisten, kinder- en jeugdpsychologen NIP, 
Psychotherapeuten, Klinisch Psychologen, Psychiater). We werken nauw samen, maar hebben 
ook onze eigen achtergrond en specialismen. TOPP-zorg heeft een locatie in Driebergen en 
sinds 1 juni ook in Zeist. Hoewel er sprake is van twee locaties is het de bedoeling dat beide 
locaties één team vormen en nauw samenwerken. De omvang van het team zal uiteindelijk ca 
18 mensen worden. 
 
We bieden diagnostiek en een uitgebreid behandelaanbod aan cliënten van ca 4 tot 75 jaar. 
Het behandelaanbod bestaat uit o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, 
spelpsychotherapie, systeemtherapie. We werken zo kort als kan en zo lang als moet. 
 
De locatie in Zeist is in juni 2021 gestart en in opbouw. Er zal de mogelijkheid komen voor 
groepspsychotherapie en de wens is er om bijvoorbeeld psychomotorische therapie (PMT) 
aan te bieden. Daar waar mogelijk gebruiken we E-Health (beeldbellen, chatten, Therapieland, 
Berg-Op en functionaliteiten binnen MijnTOPP).  

We behandelen jeugdigen met uiteenlopende problemen, zoals ADHD, ASS, PTSS, 
angst en stemmingsstoornissen, en hechtingsproblematiek. Bij jeugdigen wordt altijd 
samengewerkt met het systeem om het kind heen (ouders, school). We hebben ook goede 
contacten met de wijkteams in de regio. Indien blijkt dat een ouder belemmerd wordt in 
zijn/haar ouderschap doordat er bijvoorbeeld sprake is van onverwerkt trauma kunnen we 
hiervoor vaak behandeling bieden aan de ouder(s). De lijnen tussen de afdeling volwassenen 
en jeugdigen zijn kort (als we al van afdelingen spreken). 

De volwassenen die zich bij ons aanmelden worden vaak behandeld voor met (c)PTSS, 
angst en stemmingsstoornissen, en persoonlijkheidsproblematiek.  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
We vinden het belangrijk om goede zorg te verlenen en we denken dat dit alleen kan als de 
werksfeer goed is en je van elkaar en anderen wil leren. We zijn een erkende opleidingsplaats 
voor psychotherapeuten en willen ons laten erkennen voor de GZ-opleiding en die van 
Orthopedagoog-Generalist. We zijn supervisor voor verschillende post-master opleidingen 
(GZ, OG, Pt, KP, VGCt, VKJP, NIP-K&J) en zijn betrokken bij post-academisch onderwijs. 
We vinden het daarnaast belangrijk om te innoveren. Indien mogelijk werken we graag mee 
aan wetenschappelijk onderzoek (m.n. vanuit de Universiteit Utrecht). We vinden het 
belangrijk om te investeren in jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
 
Ben jij een GZ-psycholoog, Orthopedagoog-Generalist (BIG), NIP-kinder- en 
jeugdpsycholoog met het accent op kinderen en adolescentenen, hou je van puzzelen en 
zoeken naar oplossingen en werken in teamverband? Ben je innovatief en vind je het leuk om 
de uitbreiding naar Zeist vorm te geven. Bovendien wil je een rol spelen in de BIG-opleidingen 
en het lange termijn beleid van TOPP-zorg. Een BIG en VOG zijn vereisten, net als een gezonde 
dosis humor en werkplezier. 
De mogelijkheid bestaat om ook binnen de zorgverzekeringswet cliënten te behandelen.  
Het is een pre als je naast je BIG- of SKJ-registratie ook een registratie bij de VGCT, VEN, VST 
en/of NVRG hebt. 
 
WIJ BIEDEN 
• Door de veelzijdigheid van het aanbod en de deskundigheid van de collega’s is er een 
uitdagende werkomgeving. 
• Een arbeidsovereenkomst voor 24-36 uur per week als GZ-psycholoog, 
Orthopedagoog-Generalist of NIP-Kinder- en jeugdpsycholoog (FWG 65). 
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO-GGZ (vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en 
pensioenregeling PFZW). 
 
REAGEREN 
Lijkt het je leuk om in een kleinschalige instelling te werken en deel uit te maken van ons 
team? Stuur dan je motivatie en cv naar Mariken Spuij (directeur / Klinisch 
Psycholoog / Psychotherapeut / Orthopedagoog-Generalist). 
 
Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Mariken Spuij. Te bereiken via 
MarikenSpuij@topp-zorg.nl of 06-81161660. 


