
 

 

VACATURE:   Verpleegkundig specialist GGZ 
 

24-32 uur 

 

 

Wij zijn op zoek naar een Verpleegkundig Specialist GGZ voor 24-32 uur. We willen het beste van 

onszelf geven aan onze cliënten. Dat kan alleen als we ook goed voor onszelf en onze medewerkers 

zorgen. Zoals een cliënt méér is dan zijn klacht, zo is een 4mb-medewerker méér dan zijn werk. We 

werken bij 4mb volgens een uitspraak van Ghandi: ‘Als je doet wat je leuk vindt, hoef je nooit te 

werken.’ Daarom besteden we veel aandacht aan, hoe onze medewerkers het beste in hun kracht zijn. 

En omdat je nu eenmaal beter als je het naar je zin hebt, hebben we oog voor randvoorwaarden en 

persoonlijke flexibiliteit. Bovendien is er veel ruimte om samen te werken binnen en buiten de 

instelling, in sterke verbondenheid. 

OVER DE FUNCTIE 

Als Verpleegkundig Specialist binnen 4mb biedt je vanuit jouw expertise zorg aan onze cliënten. Je 

verricht zelfstandig intakes en doet indicatiestellingen. Je voert individueel of groepsgewijs 

behandelgesprekken binnen de basis en specialistische GGZ waarbij je uitgaat van het principe “kort als 

kan, lang als moet”. Je treedt op als regiebehandelaar en maakt deel uit van het behandelteam 

volwassenen dat bestaat uit basis-/GZ- en KP-psychologen, waar je vanuit jouw expertise een 

waardevolle toevoeging brengt. Je stelt behandelplannen op, coördineert de uitvoering en bewaakt de 

vastgestelde behandeldoelen. Je schrijft zelfstandig medicatie voor binnen je bevoegdheden. Onze 

doelgroep is zeer divers, waardoor geen dag hetzelfde is en steeds een beroep wordt gedaan op je 

creativiteit om passende zorg te bieden aan cliënten. De functie Verpleegkundig Specialist is nieuw 

binnen onze organisatie en dat biedt jou ruimte om mede invulling te geven aan jouw eigen 

specialisme. Werken met onze jeugdige doelgroep en het team van 4mb Junior behoort ook tot de 

mogelijkheden.    

WIE BEN JIJ? 

• Je hebt een BIG-registratie Verpleegkundig Specialist (art.14 wet BIG); 

• Ervaring met KOP-model, ACT, EMDR en CGT zijn een pré; 

• Je hebt een flexibele en oplossingsgerichte instelling; 

• Je hecht veel waarde aan kwaliteit en effectiviteit van behandeling; 

• Je kunt goed zelfstandig werken maar ook goed samenwerken (zowel intern met psychologen als 

met externe partijen); 

• Je kunt snel schakelen, op tijd signaleren en staat stevig in je schoenen; 

• Je bent in bezit van een rijbewijs en auto. 

 

 

 



 

 
 

 

WAT BIEDEN WE JOU? 

Een veelzijdige functie voor in eerste instantie 24-32 uur, met mogelijkheden tot uitbreiding, met ruimte 

voor eigen initiatief en creativiteit binnen een groeiende organisatie. Salariëring is afhankelijk van 

opleiding en ervaring. De leukste collega's en een informele werksfeer. Goede doorgroeimogelijkheden 

voor mensen met ambitie. 

 

WIE ZIJN WIJ? 

4mb is een modern Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) met vestigingen in Roosendaal, Etten-Leur, 

Breda en Oudenbosch (West-Brabant). We onderzoeken, behandelen en begeleiden mensen met een 

psychologische zorgvraag.  Met een multidisciplinair team van academisch geschoolde professionals 

helpen we volwassenen en jongeren van alle leeftijden op weg naar herstel. We begeleiden cliënten 

stap voor stap en doelbewust op weg naar beter. Ons uitgangspunt is: zo licht als mogelijk en zo 

intensief als nodig. Volwassen cliënten worden behandeld binnen de Basis GGZ (BGGZ) of 

Specialistische GGZ (SGGZ). Voor jongeren en kinderen is er 4mb Junior: 4mb Junior is gespecialiseerd 

in psychologisch onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. 4mb wordt 

ingeschakeld op momenten dat professionele hulp gewenst is. Daarnaast verzorgt 4mb Junior remedial 

teaching (RT) en leerondersteuning voor kinderen uit het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

Tot slot bieden we ambulante thuisbegeleiding van gezinnen en (jong)volwassenen bij psychische 

vraagstukken. 

 

Bij 4mb werken we met een professioneel multidisciplinair team, bestaande uit onder andere Klinisch 

Psychologen, GZ-psychologen, GZ-psychologen in opleiding, basispsychologen, orthopedagogen, 

beeldcoach en speltherapeut. Onze mensen zijn ons kapitaal, daar zijn we ons van bewust. Daarom is 

binnen 4mb ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling. Kansen zien en ernaar handelen, dat 

stimuleren wij! 

 

MEER INFORMATIE? 

Voor meer informatie over de organisatie en/of functie kun je contact opnemen met Mireille Bijlsma-de 

Jager (Algemeen Directeur), via telefoonnummer 0165 769 000. We ontvangen graag jouw CV met 

begeleidende brief via d.grielen@ 4mb.nl, o.v.v. sollicitatie Verpleegkundig Specialist. 

 


