
 

Versterking PEP Junior: pedagoog / psycholoog IMH-team 

PEP Junior 

Vanaf 1993 is PEP verbonden aan het Gezondheidscentrum Wantveld in Noordwijk. Vanaf de start 

heeft PEP een grote affiniteit gehad met de kinder- en jeugdpsychologie. PEP Junior is sinds 2013 

geopend als kinder- en jeugdafdeling van de PEP Groep. De afgelopen jaren is de problematiek 

waarmee kinderen worden aangemeld binnen PEP Junior verschoven van lichtere 

eerstelijnsproblematiek (kortdurend en klachtgericht) naar de meer specialistische zorgvragen voor 

kinderen en jeugdigen en hun ouders. We hebben korte lijnen met andere zorgverleners zoals 

huisartsen, jeugd- en gezinsteams, kinderartsen, psychiaters. We werken nauw samen met scholen 

en andere zorginstellingen en Jeugdbescherming West om op maat passende hulp te kunnen bieden 

aan alle kinderen en hun ouders. Voorop staat dat wij altijd streven naar kwalitatief sterke hulp. Hulp 

die past bij het kind en omgeving. Aan de hand van psychodiagnostiek en onderzoek bekijken we 

welke hulp het kind nodig heeft en-/of wordt in samenspraak met kind en ouder een behandelplan 

op maat gemaakt. 

IMH-team 

De specialisatie van ons IMH-team is gericht op:  

• De behandeling van ouder-kind interactie- en/of hechtingsproblemen 

• Specialistische diagnostiek en behandeling en begeleiding  van kind en ouders gerelateerd 

aan gedrags- en/of ontwikkelingsproblematiek (o.a. autisme, ADHD, spraaktaalproblemen, 

zintuigelijk overgevoelige kinderen, chromosoom afwijkingen, (lichte) verstandelijke 

beperking)  

• Behandeling van ouders en kinderen met van slaap- en voedings- en emotie-

regulatieproblemen 

• (Preverbale) traumabehandeling bij het (zeer) jonge kind en hun ouders (EMDR en/of 

verhalenmethode) bij traumata binnen het gezin (mishandeling, misbruik, uithuisplaatsingen, 

getuigen lichamelijk geweld bij ouders) en (eenmalige) heftige gebeurtenissen buiten het 

gezin (ongelukken, ..)  

• Het begeleiden en behandelen van (chronisch) zieke kinderen (epilepsie, hartproblemen, 

kanker) en hun ouders en daarmee samenhangende trauma’s 

• Begeleiding van ouders met premature kinderen  

• Behandeling van ouders en kinderen met complexe zindelijkheidproblematiek 

• Behandeling van zwangerschapstrauma (o.a. EMDR),  postpartum depressie, angst & paniek 

• Begeleiding  en behandeling van kwetsbare zwangere vrouwen 

• Begeleiding en behandeling van ouders met (chronische) psychiatrische problematiek en 

jonge kinderen met KOPP-problematiek  

• Begeleiding en behandeling van ouders met kinderen met (chronische) lichamelijke 

problematiek  

• Begeleiding en behandeling van kinderen en ouders met een conflictscheiding  en/of  

systeemproblematiek  

 

 



Wie zoeken wij? 

Ons IMH-team bestaat uit een IMH-specialist (tevens GZ psycholoog i.o. tot Klinisch Psycholoog), 

twee GZ-psychologen en een basispsycholoog i.o. tot IMH-specialist. Om ons team te versterken zijn 

wij op zoek naar een orthopedagoog of psycholoog die affiniteit heeft met deze doelgroep en die zich 

wil door ontwikkelen op het gebied van de Infant Mental Health.  

In het IMH-team ben je verantwoordelijk voor: 

• het uitvoeren van diagnostisch onderzoek; 

• het opstellen van een behandelplan in overleg met cliënten en bepalen van methodiek, 
intensiteit en frequentie van behandeling; 

• het behandelen van psychiatrische problematiek waar mogelijk door middel van 
protocollaire behandelingen; 

• het deelnemen aan het IMH-overleg; 
• het bijdragen aan deskundigheidsbevordering o.a. door middel van werkbegeleiding, 

supervisie/ intervisie; 
 
In ons IMH-team wordt nauw samengewerkt, waarbij er gebruik gemaakt wordt van een systemische 
visie. De volgende competenties en vaardigheden zijn wenselijk: 

• Je bent / of wil je graag door ontwikkelen tot IMH-specialist en/of GZ-psycholoog  
• Je hebt ervaring als pedagoog/psycholoog met trauma- en hechtingbehandeling van jonge 

kinderen en hun ouders; 
• Je hebt ervaring in het begeleiden van ouders en kinderen vanuit diverse achtergronden en 

met complexe psychiatrische problematiek; 
• Je bent in staat zelfstandig te werken in een hecht samenwerkend team; 
• Je bent betrokken, enthousiast, initiatiefrijk, flexibel en stressbestendig. 

Wat bieden wij? 

PEP Junior is onderdeel van de PEP Groep. De PEP Groep is een instelling met de volgende vier 
kernwaarden: bevlogen, betrokken, bekwaam, betrouwbaar. Binnen de PEP groep staat opleiden en 
ontwikkelen centraal. Over het algemeen wordt er bij de PEP Groep gewerkt op ZZP-basis. Tenzij in 
opleiding (tot IMH-specialist / GZ-psycholoog); dan wordt in dienstverband gewerkt. We schalen in 
conform CAO GGZ, afhankelijk van opleiding en ervaring. 

Ben je enthousiast geworden? Dan nodigen wij je uit jouw motivatiebrief en CV voor 31 juli te sturen 

naar Vivienne Benoist (benoist@pep-groep.nl) en Julia Schoenmaker (schoenmaker@pep-groep.nl).  
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