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Wij zoeken per direct een ervaren vaktherapeut voor 32 uur per week 

 
Ben jij die vaktherapeut die energie krijgt van het “spelen en werken” met kinderen  

met complexe achtergronden? En ga je uitdagingen niet uit de weg!  

Kom dan ons team versterken met jouw betrokkenheid, deskundigheid en lef! 

 

Praktijk Tatoran, gevestigd in Rijen, biedt specialistische jeugdhulp aan kinderen (tot 18 jr) en hun 

opvoeders. De nadruk binnen onze praktijk ligt op de therapeutische behandeling van (complex) 

trauma, hechting- en regulatieproblematiek. Onze doelgroep bestaat hierdoor grotendeels uit 

adoptie, pleeg- en gezinshuiskinderen, en kinderen vanuit multi-problem gezinnen.  

 

Wij bieden aan deze kinderen een gefaseerde behandeling die rekening houdt met de 

hersenontwikkeling van het kind en werken hierbij, volgens het neuro-sequentieel model, bottom-

up. Onze allround therapeuten zetten hierbij verschillende interventies/behandelvormen in.   

 

We onderscheiden 3 verschillende behandeltrajecten:  

• Traject Complex Trauma is bedoeld voor gezinnen met kinderen, die zijn blootgesteld 

aan chronische traumatische ervaringen voor de leeftijd van 5 jaar, veroorzaakt door 

volwassenen die voor het kind zouden moet zorgen en het zouden moeten beschermen; 

kortom, er is sprake van een ontwikkelingstrauma / onveilige gehechtheid. 

• Traject Trauma & Verlies is bedoeld voor gezinnen met kinderen die moeite hebben om 

een ingrijpende gebeurtenis, veranderingen  of verlies te verwerken. 

• Traject Prikkels & Emoties is bedoeld voor gezinnen met kinderen die moeite hebben 

met het verwerken en reguleren van informatie, prikkels, emoties en gedrag. 

 

Ons team bestaat uit gedragswetenschappers, vaktherapeuten en gezinshulpverleners. Samen staan 

wij voor kleinschalige hulpverlening met een persoonlijk karakter, en gaan uit van een integrale 

aanpak waarbij het kind en zijn omgeving centraal staan.  

 

Wat zoeken wij? 

• je bent een vaktherapeut (drama, beeldend, spel, dans of PMT) met minimaal 2 jaar 

werkervaring binnen de jeugdhulpverlening; bij voorkeur met onze doelgroep  

• je ziet je zelf als een allround vaktherapeut  

• je kan, naast je eigen medium, ook andere non-verbale technieken toepassen  

en bent bekend met de principes van CGT / Schematherapie 

• je bent geschoold op het gebied van trauma/hechting/stress-regulatie:  

een traumagerichte en/of hechtingbevorderende opleiding zoals EMDR, Theraplay, Sherborn,  

Differentiatie-Fase therapie is een pré, 

• je hebt ervaring met het bieden van psycho-educatie en opvoed-ondersteunende gesprekken 

aan opvoeders 

• je bent flexibel, ondernemend en hebt geen 9-17 mentaliteit 

• je kan zelfstandig werken en ziet het als een uitdaging om je steentje bij te dragen binnen een 

kleine organisatie  

• je toont initiatief en ziet het als een uitdaging om je zelf en  ons aanbod verder te ontwikkelen. 

http://www.praktijktatoran.nl/


 

 
T: 06-42378495 - E: info@praktijktatoran.nl – W: www.praktijktatoran.nl 

Hoofdstraat 62a – 5121 JG  RIJEN 
 

 

Wat bieden wij? 

Wij bieden een uitdagende baan van 32 uur in een praktijk die volop in ontwikkeling is en 

zich steeds verder specialiseert. Je plant zelf je werkdagen en tijden in op basis van je 

caseload, verdeeld over maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en eventueel zaterdag. Je 

krijgt een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband. Inschaling vindt plaats volgens 

de CAO Jeugdhulpverlening. 

 

Meer weten over onze praktijk, kijk dan op www.praktijktatoran.nl  

Interesse in deze uitdagende baan, stuur dan je brief en CV naar info@praktijktatoran.nl  
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