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Bij Pluryn breng 
ik verschillende  
werelden bij elkaar.

Paul Jochems
Geneesheer-Directeur Pluryn



Neem dan een 
kijkje op  waardoejijhetvoor.nl

Samen jeugd weer toekomst geven 
Ga je aan de slag als psychiater bij Pluryn? Dan werk je bij een  
organisatie waar jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg hand  
in hand gaan. Je vindt het leuk om kinderen en jongeren met vaak  
heel complexe problemen te helpen. Neemt graag het voortouw  
bij het initiëren en uitvoeren van nieuwe, innovatieve behandel-
technieken. Bovendien ben je prima in staat om moeilijk gedrag 
te vertalen naar praktische en concrete adviezen voor je collega’s 
van het multidisciplinaire behandelteam. Samen leggen jullie een 
verbinding met noodzakelijke disciplines, niet in de laatste plaats 
met het gezin en de omgeving waarin jongeren weer hun plek  
moeten vinden. 

Werken bij  
Pluryn als  
psychiater?



‘Na mijn studie geneeskunde ben ik kinder psychiater  
geworden. Met die keuze volgde ik mijn hart, omdat ik 
wilde zoeken naar lichtpuntjes in het ingewikkelde en 
vaak zware bestaan van vroeg-getraumatiseerde kinderen. 
Nadat ik in 2006 mijn opleiding tot forensisch jeugd-
psychiater afrondde, kon ik vier jaar later aan de slag  
op de ortho- en forensisch psychiatrische polikliniek van 
Intermetzo in Almelo. Allerleukst aan het werken met 
dwarse pubers is dat ze met de juiste aanpak zo zijn te 
motiveren dat ze nieuwsgierig worden naar zichzelf.  
Verder heb ik een geweldig team mensen om me heen 
met wie het ongelofelijk prettig samen werken is. Ze  
dragen me op handen, houden me uit de wind als het 
moet, zodat ik me optimaal kan bezighouden met de 
mooiste doelgroep die bestaat.’

Paul Jochems

Geneesheer-Directeur Pluryn

Verder groeien 
in een organisatie 
in ontwikkeling



Werken met 
de mooiste 
doelgroep  
die bestaat
Henriëtte van der Most van Spijk

Forensisch kinder- en jeugdpsychiater 

‘Al mijn hele carrière kom ik kinderen tegen die door 
ernstige gedrags- en psychiatrische problemen vastlopen. 
In hun ontwikkeling, in het gezin, in de maatschappij. 
Ik probeer me in hun situatie te verplaatsen, gebruik 
hun taal om ze beter te begrijpen. Het mooiste is om  
in deze vaak complexe gevallen de puzzelstukjes zo  
op hun plaats te leggen dat nieuwe mogelijkheden  
ontstaan en kinderen de verbinding aangaan met  
zichzelf en hun omgeving. In mijn nieuwe functie  
als Geneesheer-Directeur van Pluryn kijk ik hoe we  
onze kwaliteit kunnen verbeteren om de schijnbaar  
verschillende werelden van jeugdzorg en jeugdpsychiatrie 
dichterbij elkaar te brengen. Dat hiervoor de paden nog 
gebaand moeten worden, boeit me enorm. Het geeft 
mij de ruimte om verder te groeien in een organisatie die 
volop in ontwikkeling is.’ 



Kinderen hoop 
geven op een 
betere toekomst
Roland Verdouw

Kinder- en jeugdpsychiater  

Intermetzo/Hoenderloo Groep

‘Ik combineer mijn werk als kinder- en jeugdpsychiater op de polikliniek 
Haaglanden sinds kort met een baan op de Hoenderloo Groep. Dat werken 
met de meest complexe doelgroepen binnen een jeugdzorgsetting, 
biedt extra mogelijkheden en uitdagingen. Zo wil ik onderzoek doen 
naar het door Bruce Perry ontwikkelde Neurosequentiële Model.  
Hierbij nemen we de kernprincipes van hersenontwikkeling van - vaak 
getraumatiseerde en verwaarloosde - kinderen als basis voor uiteindelijke 
interventies. Ik vind het belangrijk om voor een organisatie te werken 
waar ze breder naar de gedragsproblematiek van jongeren willen kijken 
en open staan voor innovatie. Dat vraagt wel doorzettingsvermogen, 
omdat mensen en middelen niet in even ruime mate aanwezig zijn. 
Misschien ben ik daarom nog gemotiveerder om er het beste van te 
maken. Kinderen hoop geven op herstel en daarmee op een betere 
toekomst, zowel van henzelf als hun naasten; daar doe ik het voor.’ 



Brenda Ruijters

Kinder- en jeugdpsychiater,  

GGZ-kliniek Maarsbergen, 

Intermetzo

‘Eerder werkte ik voornamelijk in onze polikliniek, nu werk ik binnen 
een multidisciplinair team in onze GGZ-kliniek voor kinderen en jongeren. 
Verder houd ik me bezig met LVB-problematiek en consultatie aan open 
en gesloten jeugdzorg-groepen. Ook zijn in mijn werkgebied dagbehan-
delingsgroepen en FACT-teams beschikbaar. Het veel mogen en kunnen 
doen in die hele zorgketen met zijn brede scala aan behandelmogelijk-
heden, is een belangrijk voordeel van het werken voor een grote 
organisatie. Omdat we een eigen Kwaliteit Zorg en Innovatie-afdeling 
hebben, zijn bovendien middelen voor het initiëren van zorginnovaties 
aanwezig. In mijn werk krijg ik alle kans om eigen ideeën in te brengen, 
kan ik via verschillende opleidingsmogelijkheden en -faciliteiten mijn 
kennis verbreden en verdiepen. Dat is goed voor mij, goed voor de 
organisatie en uiteindelijk voor de zorg aan onze cliënten.’

Alle kans voor 
de inbreng van 
eigen ideeën.



Kijk voor jouw 
baan als psychiater 

bij Pluryn op: 
waardoejijhetvoor.nl

Interessant?

Over Pluryn
Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen 
op het gebied van wonen, vrije tijd, leren en werken. Pluryn behandelt 
en ondersteunt mensen met complexe problematiek om hun kansen 
op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving 
te vergroten. Dit doen we met ruim 7.000 medewerkers, onder wie 
onze collega’s van Intermetzo dat sinds 1 september 2016 deel uitmaakt 
van Pluryn. We bedienen jongeren en volwassenen via onze landelijk 
werkende voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. Maar 
ook door middel van ambulante diensten, arbeidsintegratie, onderwijs en 
maatschappelijke ondernemingen. Iedereen doet mee! De kracht komt uit 
de mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Interesse om een gesprek aan te gaan?
Neem contact op met onze recruiter  
Renate van de Water

 06 - 22 74 68 02

 rwater@pluryn.nl

Vragen over werken bij Pluryn?

 088 - 779 30 30

 recruitment@pluryn.nl



Neem dan een 
kijkje op  waardoejijhetvoor.nl

Waardoejijhetvoor.nl

Werken bij  
Pluryn als  
psychiater?


