1.

Vacature kinder- en jeugd psychotherapeut

Vanwege de naderende pensionering van één van ons, zoeken wij een enthousiaste
jongere collega kinder- en jeugd psychotherapeut om ons team te versterken, in eerste
instantie als ZZP’er en op termijn mogelijk als lid van de maatschap.
Onze praktijk is gespecialiseerd in hechtingsproblemen,trauma en psychotherapie. De
praktijk bestaat vanaf 2002 en onderhoudt goede contacten met verwijzers, derde lijns
instellingen en eerste lijns praktijken.
Voor de financiering van onze zorg hebben wij voor jeugd contracten met de Friese
gemeenten en voor cliënten 18+ contracten met de meest gangbare verzekeraars.
Als kern van ons werk zien wij diagnostiek, indicatiestelling, psychotherapie/ spelthera pie en
ouderbegeleiding. Onze doelgroep is 0-23 jaar. Oudere volwassenen kunnen op specifieke
indicatie ook worden aangenomen.
Van de nieuwe collega verwachten wij dat de opleiding voor kinder- en jeugd
psychotherapeut is (of binnenkort zal worden) afgerond. Van deze collega wordt hart voor
het vak verwacht, zelfstandigheid en collegialiteit. Daarnaast is interesse in de
organisatorische en beleidsaspecten van de maatschap belangrijk.
Wij bieden een goed lopende praktijk met drie grote therapie-/ en spelkamers in een klein
praktijkcentrum in een woonwijk. De praktijk heeft een uitstekende naam in de regio.
Ons team bestaat uit drie ervaren kinder- en jeugd psychotherapeuten met ieder een eigen
interesse-gebied en specialisatie. De sfeer kan worden geschetst als plezierig, open en
steunend.
Nieuwsgierig geworden? Bel of mail ons voor nader overleg.
2.

Vacature IMH-specialist

Omdat er een sterk groeiende vraag is naar hulpverlening voor de doelgroep – 9 maanden
– 5 jaar, zijn wij op zoek naar uitbreiding van onze praktijk met een tweede IMH -specialist.
Onze praktijk is gespecialiseerd in hechtingsproblemen, preverbaal trauma en ouders met
eigen problematiek. Voor deze doelgroep is goede samenwerking opgebouwd met de
jeugdartsen in de regio, de pedagogen van de GGD en het ziekenhuis (POPpoli;
kinderartsen).
Daarnaast participeren wij in het IMH Netwerk Friesland: een multidisciplinaire intervisiegroep
met ondermeer preverbaal logopedist, kinderfysiotherapeut en kinderarts.
Financiering van de IMH-doelgroep is door de Friese gemeenten volledig als Jeugdzorg
vergoed, inclusief de zwangerschapsperiode.
Van de nieuwe collega verwachten wij zelfstandigheid en goede samenwerking. Bereidheid
om IMH in de regio verder te helpen ontwikkelen is een pré.
Wij bieden een goed lopende praktijk met drie grote kamers waarvan een specifiek voor de
IMH-doelgroep is ingericht. De praktijk zit in een klein praktijkcentrum in een woonwijk.
Ons team bestaat uit drie ervaren kinder- en jeugd psychotherapeuten met ieder een eigen
interesse-gebied en specialisatie. De sfeer kan worden geschetst als plezierig, open en
steunend.
Nieuwsgierig geworden? Bel of mail ons voor nader overleg.

