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Embracing Horizons is een kleine praktijk voor kinderpsychologie met een grote missie:
In Den Haag en in Nederland wonen veel internationale kinderen. Kinderen die bijvoorbeeld
vanwege het werk van (een van de) ouders tijdelijk in Nederland wonen. Deze kinderen lopen vaak
extra risico op psychische klachten vanwege de grote veranderingen in hun leven. Binnen de
reguliere GGZ worden deze kinderen en hun ouders vaak niet goed begrepen; vanwege taal- en
cultuurbarrières maar ook omdat het een specifieke doelgroep is met specifieke klachten,
risicofactoren en behoeftes. Embracing Horizons wil graag dat er voor alle internationale kinderen
in Den Haag en Nederland een plek is waar ze gezien en gehoord worden wanneer zij te maken
krijgen met psychische klachten.
Voor de uitbreiding van ons team zoeken wij een meertalige
Hoofdbehandelaar (ZZP)
Aanvankelijk gaat het om enkele uren per maand, kan uitlopen tot ca. 1 dag per week
Wat ga je doen?
In eerste instantie zoeken wij een GZ-psycholoog, orthopedagoog generalist of Kinder- en
Jeugdpsycholoog NIP die samen met onze basispsychologen Engelstalige diagnostiek kan
verrichten en superviseren.
Op termijn kunnen daar verdere supervisie en hoofdbehandelaar taken bij komen, wanneer de
praktijk verder uitbreidt.
Wie zoeken wij?
We zoeken een meertalige hoofdbehandelaar (ZZP-er) die vloeiend Engels en Nederlands spreekt
en schrijft (extra talen zijn een pré), die:
- ervaring heeft met de doelgroep of gemotiveerd is om meer over de doelgroep te leren
- gedegen ervaring heeft met diagnostiek
- handelt in belang van de cliënt
- Op flexibele basis (in overleg) beschikbaar is
Wat bieden we?
We zijn geïnteresseerd in een langdurige samenwerking, waarbij je zelf ook de mogelijkheid hebt
om de functie mede te ontwikkelen naarmate de praktijk verder groeit.
Interesse?
Mail je CV naar jet@embracinghorizons.com en we nodigen je uit voor een kennismaking.
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