
         

Preventiemedewerker GGZ regio Oss (totaal á 2,5 FTE) (m/v) 

Draag jij graag je steentje bij aan het voorkomen van psychische klachten, ben je een echte netwerker, ben je 
initiatiefrijk en denk je graag buiten de kaders?  

Wat Ypse doet 
Ypse verzorgt preventie activiteiten en (eerste lijns-) psychologische behandeling in ‘s-Hertogenbosch en 
omstreken. We bestaan uit twee subteams van in totaal 25 medewerkers, te weten de generalistische basis ggz 
en het preventieteam (bestaande uit 5 medewerkers). De twee subteams worden ondersteund door de front- 
en backoffice.  
Ypse is een jonge, dynamische zelfstandige organisatie. Ypse bestaat sinds 2013 en heeft zich in haar korte 
bestaan ontpopt tot een in de regio bekende instelling voor Generalistische Basis GGZ en preventie. Vanaf het 
begin is Ypse gestaag gegroeid, maar is desondanks een platte organisatie met korte lijnen gebleven. 
De werkwijze van Ypse is gebaseerd op de herstelvisie en draagt bij aan het voorkomen van medicaliseren en 
het herstellen van de eigen kracht. Er wordt oplossingsgericht ingegaan op vragen van cliënten van alle 
leeftijden, waarbij het steunsysteem van de cliënt een belangrijke rol wordt toebedacht. Er is altijd sprake van 
gezamenlijk beslissen waarbij wordt aangesloten bij de wensen van de cliënt.   
Ypse breidt vanaf 2022 haar preventie activiteiten uit naar Oss en de Meierijstad. Dit maakt dat Ypse op zoek is 
naar enthousiaste, kundige collega’s die deze taak samen op zich gaan nemen.  

 
Wie worden je collega’s? 
Je komt te werken in een team waarin niet alleen hard gewerkt wordt maar ook aandacht is voor kwaliteit van 
zorg – en voor elkaar. Initiatief tonen, outside the box denken en zelfontplooiing worden gewaardeerd. Onze 
gezamenlijke doelstelling is het bieden van zo goed mogelijke cliëntenzorg én veel plezier ervaren in ons werk! 
Dit doel wordt bereikt door ieders kwaliteiten te benutten en te waarderen. 

Wat breng jij met je mee als ervaren preventiemedewerker? 
 Als ervaren preventiemedewerker verwachten we van jou dat je ‘weet’ wie je als professional bent, en 
hiermee dus ook bezit over ruime werkervaring (minimaal 3 jaar). Om onze verantwoordelijkheid binnen de 
gemeente goed te kunnen dragen, zijn we op zoek naar preventiemedewerkers die goed bekend zijn binnen 
het werkgebied en de betreffende samenwerkingspartners. Het initiëren en onderhouden van contacten gaan 
je van nature gemakkelijk af. Je weet wat er nodig is om een training neer te zetten: van de locatie tot het 
werven van deelnemers en het verzorgen van de training. Je hebt dan ook ruime kennis over diverse 
ziektebeelden en risicofactoren die kunnen leiden tot psychische klachten. Je staat zelfverzekerd voor de groep 
voor trainingen zoals KOPP/KOV groepen, depressiepreventie, brussengroep en cursussen voor familieleden en 
naasten. Je bent in staat om voorlichtingen (zowel online als face-to-face) te organiseren en kennis op een 
passende wijze over te dragen aan diverse doelgroepen. 

 
Je bent een collega die vanzelfsprekend een actieve rol neemt in het team, als het gaat om het initiëren van 
ontwikkelingen of het oppakken van taken binnen ons zelforganiserende team. 

Wanneer we samen overgaan tot een arbeidsovereenkomst, hebben we beiden de intentie om dit voor een 
langere termijn in stand te houden.  

Wat wij van je vragen 

• Je hebt (minimaal) een agogische opleiding op HBO-niveau afgerond 

• Je hebt kennis van psychiatrische ziektebeelden en; 

• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijk werkveld;  

• Je hebt sterk ontwikkelde communicatieve vaardigheden en bent initiatiefrijk; 

• Je voelt je als een vis in het water met je collega’s in een zelforganiserend team, waarin jullie 
gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen 

• Je kunt systeem- en resultaatgericht werken  



 
Wat wij je bieden 

• Inschaling binnen cao GGZ, FWG 50;  

• We bieden je in eerste instantie een overeenkomst voor de duur van 1 jaar (uren in overleg) bij goed 
functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden zal dit worden verlengd met een mogelijke 
omzetting naar een dienstverband voor onbepaalde tijd; 

• Een inspirerende en professionele, maar ook gezellige werkomgeving, waar je in de gelegenheid bent 
om je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling; 

• Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je. 
 

Solliciteren en meer weten? 
Ben je enthousiast geworden van deze functie? Graag zien we jouw (eveneens) enthousiaste motivatiebrief 
met cv tegemoet! Een vast onderdeel van het selectieproces is een referentiecheck. 

Meer informatie over Ypse is te vinden op www.ypse.nl. Daarnaast kun je informatie inwinnen en voor vragen 
terecht bij Tanja Dankers, directeur van Ypse. Zij is te bereiken via mail: t.dankers@ypse.nl of  
telefonisch 06 25 26 53 89.  
 
Is dit de functie die perféct bij jou past? Stuur dan jouw sollicitatie voor 15 oktober naar: sollicitaties@ypse.nl, 
bedrijfsbureau Ypse t.n.v. T. Dankers.  
 
 

 


