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Functiebeschrijving specialistisch ondersteuner jeugd (SOJ) voor huisarts en 
wijkteam 
 
Kern/doel van de functie  
Het vervullen van een spilfunctie in de specialistische ondersteuning van jeugdigen en gezinnen in de 
Gemeente Leusden om daarmee een efficiëntere ketenwerking in de Jeugdzorg te bereiken.  
 

Plaats in de organisatie  
Algemene kenmerken 
De specialistisch ondersteuner doet screeningsonderzoek, stelt een diagnose en biedt zelf 
kortdurende behandeling en heeft een consultatiefunctie naar huisartsen, POH’s jeugd en 
consulenten van Lariks. Jouw werkplek is deels in het Huis van Leusden en deels bij de POH- jeugd en 
ggz van de huisartsen.  
 
Deze functie is gewogen met de MNT-methode zoals voorgeschreven in de cao Sociaal Werk en 
uitgekomen in schaal 10.  
 
Organisatorische positie  
De specialistisch ondersteuner valt hiërarchisch onder de teammanager van het team waarbinnen de 
functie is gepositioneerd. De specialistisch ondersteuner jeugd voor huisarts en wijkteam geeft zelf 
geen leiding.  
 
Resultaatgebieden  

1. Kortdurende enkelvoudige diagnostiek 

2. Het kortdurend behandelen 
3. Consultatie  
4. Professionele ontwikkeling waarborgen en realiseren 

 
Uitwerking resultaatgebieden  

1. Kortdurende enkelvoudige diagnostiek 

• De SOJ richt zich op patiënten van 0–18/23 jaar met verdenking van psychische en 
psychiatrische stoornissen met als kernfuncties (screenings) diagnostiek. 

• De SOJ sluit aan bij de werkwijze van de huisarts, met een handelingsgerichte hypothese; 

enkelvoudige diagnostiek staat centraal.  

• Stelt de diagnose vast, registreert onderzoeksresultaten en draagt zorg voor de 

dossiervorming. 

• Koppelt de onderzoeksresultaten terug aan het gezin en de betrokken collega’s. 

• Scherpe indicatiestelling voor afschaling, doorverwijzing en zelf behandelen door de SOJ  
 

Resultaat: De diagnose is gesteld en het vervolgactie is duidelijk voor de inwoner. 
 
 
 Kortdurende behandeling 

• Geen wachtlijst; snelle zorg binnen vertrouwde omgeving van de huisartsenpraktijk  

• De SOJ weet welke informatie nodig is voor het bepalen van het behandelbeleid en kan dit 

beleid inzetten. 

•  De SOJ beoordeelt welke behandelmodules bruikbaar zijn binnen de huisartsenpraktijk. 
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• Wanneer resultaat niet mogelijk is of onvoldoende in 5-8 behandelingen verwijs je de 

jeugdige terug naar de HA en/of Lariks met advies voor verwijzing naar specialistische hulp. 

• Eventuele overname van complexe casuïstiek of overloop van POH’s bij groei (wachtlijst) 

Resultaat: De behandeling is succesvol en hiermee is het traject afgesloten 
 
 

2. Consultatie 

• De SOJ is sparringpartner in het duiden van gedrag. 

• Vanuit jouw expertise geef jij de HA, POH-jeugd of consulenten van Lariks gevraagd advies 
over de te voeren werkwijze (sparfunctie). 

• Je ondersteunt de consulenten van Lariks in de toeleiding naar een jeugdbeschermingstafel. 

• Je denkt op verzoek (proactief) mee bij het ontwikkelen van aanvullende werkmethodieken 

voor de consulenten van Lariks. 

• Je verzorgt gevraagd intern en extern voorlichting, kennisoverdracht (bijvoorbeeld door het 
bespreken van casuïstiek) en training op het eigen expertisegebied. 
 

Resultaat: Door de consultatie kan de collega, huisarts of POH- jeugd verder met zijn/haar traject. 
 
 

3. Professionele ontwikkeling waarborgen en realiseren:  

• Je participeert op verzoek in relevante lokale, regionale en landelijke overleggen ten behoeve 
van de inhoudelijke ontwikkeling.  

• Je bouwt een voor de functie relevant in- en extern netwerk op en onderhoudt dit netwerk. 

• Je houdt de eigen expertise op peil door het volgen van ontwikkelingen op het 
expertisegebied. 

 
Resultaat: professionele ontwikkeling is geborgd en gerealiseerd. 
 
 
Profiel van de functie 

• Afgeronde WO-opleiding tot GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist met bijbehorende 
BIG-registratie. 

• Kennis van (erkende) therapeutische (crisis) interventies en behandelmethoden. Je hebt de 
basiscursus EMDR gevold, bij voorkeur aangevuld door andere interventie cursussen 

• Kennis van jeugdzorgsysteem 
• Ervaring in het stellen van psychodiagnostiek, je hebt de basisaantekening diagnostiek              

(NIP/NVO) 
• Kennis over kinder- en jeugdpsychiatrie, bij voorkeur ervaring met verschillende 

problematiek zoals autismespectrumstoornis, angst- en stemmingsstoornissen en ADHD. 
• Kennis van relevante wet- en regelgeving (jeugdwet, passendonderwijs, WLZ, WMO etc.) is 

een pré 
• Kennis van systeemgericht werken  

 
Specifieke kenmerken/competenties 

• Je werkt vanuit kansen en mogelijkheden en bent ondernemend 

• Je bent analytisch sterk en werkt methodisch 

• Je beschikt over coachende en verbindende kwaliteiten  

• Je hebt inlevingsvermogen, kunt goed luisteren en bent gericht op samenwerken. 
• Je hebt uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheden bij het geven van advies, 

voorlichting en uitdragen van bevindingen 
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• Je beschikt over (zelf)reflectievaardigheden en kan dit omzetten naar (zelf)ontwikkeling 
• Je bent stressbestendig, slagvaardig en je kan de-escaleren bij emotionele situaties, 

bijvoorbeeld bij instabiele ouders en/of kinderen. 

 

 
 
 
 


