Voor uitbreiding van ons behandelteam in Flevoland en omgeving zoeken wij:

Meerdere gezinsbehandelaren (0,6 – 1 fte)
(psycholoog, orthopedagoog of systeemtherapeut. Bij voorkeur GZ-psycholoog, Orthopedagooggeneralist of Systeemtherapeut NVRG geregistreerd)
Praktijk DichterBij is een kleinschalige behandelpraktijk gevestigd in Dronten (Flevoland) en staat voor
laagdrempelige intensieve specialistische systemische- en individuele behandeling. Praktijk DichterBij
biedt behandeling in verschillende gemeentes in de omgeving van Dronten.
Onze werkwijze
Bij Praktijk DichterBij hebben we een unieke werkwijze ontwikkeld welke is gestoeld op verschillende
evidence based methodes waarbij altijd uitgegaan wordt van een systemische benadering en is
gericht op het versterken, ondersteunen en activeren van de in het gezin aanwezige positieve
krachten. We bieden altijd een combinatie van individuele en systeembehandeling. Wij dragen de visie
dat alleen systemische behandeling waarbij het netwerk actief betrokken wordt en regie heeft over het
proces, effectief is. Hierdoor ervaar je; eigenaarschap, verantwoordelijkheid en motivatie over jouw
hulpvraag waardoor de hulp passend is bij jou en je gezin. Wij staan bekend om onze persoonlijke en
eclectische manier van behandelen op basis van relatie, waarbij de aansluiting met de mens centraal
staat.
Doelgroep
Jongeren van 4 tot 18 jaar met ernstige en/of meervoudige gedragsproblemen die veelal opgroeien
binnen complexe gezinssystemen.
Je werkzaamheden
Ons team bestaat uit verschillende disciplines o.a. orthopedagogen (generalist), GZ-psycholoog,
EMDR-therapeuten en hbo-behandelaren. Als systemisch behandelaar;
• Behandel je complexe multi-probleem gezinnen, bij voorkeur bij de gezinnen thuis, in
samenwerking met de individuele behandelaar waarbij jouw nadruk ligt op de
systeembehandeling en de inhoudelijke aansturing van individuele behandelaren.
• Richt je je op het herstellen, verbeteren en/of herdefiniëren van de relatie tussen de jeugdige
en zijn ouders/opvoeders.
• Werk je vanuit een meerzijdige partijdige en niet-veroordelende houding naar alle leden van
het gezinssysteem.
• Maak je een inschatting van de veiligheid binnen het gezin.
• Stel je samen met de individuele behandelaar en het gezin het behandelplan op.
• Onderhoud je contacten met andere betrokkenen zoals scholen en gidsen/aanmelders.
Dit ben jij
• Je hebt een afgeronde relevante WO-opleiding of opleiding tot systeemtherapeut. Onze
voorkeur gaat uit naar een GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist of systeemtherapeut
NVRG, eventueel in opleiding.
• Je kunt goed netwerken en bent een verbinder zowel in- als extern.
• Je bent in staat om in een korte tijd een goede behandelrelatie op te bouwen met cliënt en zijn
gezinssysteem.
• Je bent in staat en hebt affiniteit in het coachen van individuele behandelaren.
• Je bent geregistreerd bij het SKJ en NVO/NIP/BIG of NVRG
• Je kunt een VOG overhandigen.

•
•
•
•

Je hebt een sterke persoonlijkheid.
Je zoekt naar/denkt in oplossingen en bent creatief in het vinden van de juiste
behandelbenadering.
Je bent zelfstandig maar kunt ook goed in teamverband werken.
Je bent in het bezit van een rijbewijs en beschikt over een auto.

Wat bieden wij
Een interessante functie binnen een groeiende praktijk met een informele en collegiale sfeer en een
gepassioneerd team dat voor de doelgroep staat. We bieden arbeidsvoorwaarden conform de CAO
•
•
•
•
•

Een jaarcontract voor 24-36 uur per week met de intentie daarna te verlengen voor
onbepaalde tijd.
Salariëring afhankelijk van opleiding en werkervaring conform CAO Jeugdzorg;
Pensioenvoorziening bij PFZW;
Een werkplek waar we met elkaar omgaan op basis van vertrouwen en samenwerking, waar
ruimte is voor creativiteit en ideeën binnen een bedrijf dat volop in beweging en groei is.
Goede secundaire voorwaarden zoals eindejaarsuitkering.

Meer informatie en solliciteren
Spreekt de vacature jou aan en voldoe je aan het profiel? Wij maken graag kennis met je. Stuur ons je
CV en sollicitatiebrief vóór 14 juni 2021 per e-mail naar secretariaat@praktijkdichterbij.nl t.a.v. Theo
Leusink onder vermelding van vacaturenummer GB2021-05.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Theo Leusink (eigenaar Praktijk
DichterBij) via telefoonnummer: 0645308438 of mail naar: info@praktijkdichterbij.nl
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

