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Orthopedagoog-Generalist / GZ-Psycholoog K&J / Ervaren Orthopedagoog
gezocht voor minimaal  24 uur per week.

Ex Aequo Centrum voor Psychodiagnostiek & Behandeling in Zwolle heeft een simpele 
�iloso�ie: iedere cliënt is een gast en voor gasten haal je alles uit de kast. Dat begint bij de  
ontvangst. Cliënten voelen zich welkom en er wordt naar ze geluisterd. De cliënt moet zich op 
zijn gemak voelen bij de behandelaar en de organisatie. Samen bepalen we wat er nodig is en 
hoe en waar we dat gaan doen. Is het handig om op school/werk of thuis af te spreken, dan doe 
we dat.   

Deze  �iloso�ie is uiteraard ook van toepassing op onze medewerkers. Jij bepaalt zelf je 
werktijden. Wil je thuis zaken voorbereiden/uitwerken of liever ‘s-avonds werken, het is 
allemaal mogelijk. Heb je ideeën over groepstrainingen of wil je je collega’s kennis laten maken 
met jou specialisatie: we horen het graag.

Al dit moois komt natuurlijk niet voor niks: hard werken is je niet vreemd. Je hebt een brede 
deskundigheid en deelt je kennis graag met collega’s. We hebben een klein team en werken 
veel samen. 

In veel gevallen ben je regiebehandelaar en stuur je de behandelaren aan. Daarnaast lever je 
een grote bijdrage aan diagnostiek en voer je intake/advies- en behandelgesprekken met 
cliënten (zowel individueel, met partner/gezin en eventueel in groepsverband). 
Je hebt een belangrijke inbreng in MDO’s, intervisie en je neemt de werkbegeleiding van een 
aantal collega’s voor je rekening.

De doelgroep van Ex Aequo is breed en als gevolg hiervan is de problematiek divers. We 
behandelen cliënten tussen de 7 en de 70 jaar. Voor deze functie ligt sterk de nadruk op 
jeugdigen. We sluiten weinig  uit maar onze professionele attitude draagt er zorg voor dat we 
ook onze beperkingen kennen en zo nodig doorverwijzen en/of intensief samenwerken met 
andere organisaties.

Ex Aequo is een �ijne  werkgever met een grote diversiteit aan cliënten. Ex Aequo is klein, 
bijzonder en gericht op innovatie en verbetering als deze ten bate is van de cliënten, de 
geboden behandeling en de werkprocessen. Doordat we klein zijn kunnen we snel anticiperen. 
Dit biedt mogelijkheden voor de medewerkers om zich permanent te kunnen ontwikkelen in 
het werk. 

Als je meer wilt weten kijk op onze website www.exaequo.care. Nog niet helemaal overtuigd 
over de mogelijkheden bij Ex Aequo bel dan met Jan Punter, 06-53729362. Je brief en CV kan je 
mailen naar info@exaequo.care.


