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VACATURE 

Systeem therapeutisch Gezinsbehandelaar 

3 - 4 dagen per week 

 
Ben jij die Systeem therapeutisch Gezinsbehandelaar die energie krijgt van het 

werken met gezinnen met complexe achtergronden? En ben je op zoek naar uitdagend werk? 
Kom dan ons team versterken met jouw betrokkenheid, deskundigheid en lef! 

 
Wie zijn wij? 
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 bottom-up.  

Ons multidisciplinair team zet hierbij verschillende interventies/behandelvormen in. Naast 
de therapie werken we ook met de opvoeders en andere onderdelen van het gehele 
systeem, om zo een goede inbedding van de therapeutische resultaten bij het kind te 
waarborgen.  

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 kind 
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 behandelteam bestaat uit gedragswetenschappers, vaktherapeuten en gezins-
behandelaars. 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.  

http://www.praktijktatoran.nl/
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Werkzaamheden 
De werkzaamheden vinden plaats in en met gezinnen en hun systemen. De 
kinderen/jeugdigen volgen bij ons een behandeltraject, of gaan dat in de nabije toekomst 
doen. Naast dat je op een systeemgerichte manier psycho-educatie biedt, voer je 
interventies uit die vooral gericht zijn op complexe problemen binnen gezinnen vanuit een 
systeemgerichte en integrale behandeling. Alle hulp wordt op maat geboden.  

Wat vragen wij? 

• Je hebt een relevante afgeronde HBO opleiding (SPH, Pedagogiek), aangevuld met 
scholing in systemisch werken, gezinsgericht werken en trauma & hechting. 

• Je hebt een SKJ inschrijving in het beroepsregister voor jeugd- en  
gezinsprofessionals of de mogelijkheid dit te regelen. 

• Je hebt ervaring met onder meer trauma & hechting en 
systeemgerichte en multidisciplinaire behandeling voor gezinnen en 
hebt hier een duidelijke bij onze praktijk passende visie op. 

• Je vindt het een uitdaging om met kinderen, jongeren, gezinnen en 
het hele systeem te werken en zo bij te dragen aan hun toekomst. 

• Je hebt ervaring met het bieden van psycho-educatie en opvoed-ondersteunende 
gesprekken aan opvoeders en andere delen van het systeem. 

• Je hebt ervaring met het werken in netwerken, kennis van zorg en hulpaanbod. 

• Je bent flexibel, ondernemend, hebt geen 9-17 mentaliteit, maar weet wel een gezonde 
balans te houden tussen privé en werk. 

• Je kan zelfstandig werken en vindt het leuk om zichtbaar je steentje bij te dragen binnen 
onze kleine organisatie. 

• Je toont initiatief en ziet het als een uitdaging om jezelf en onze praktijk verder te 
ontwikkelen. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto. 

 
Wat bieden wij? 

Wij bieden je gevarieerd en zinvol werk in een hecht professioneel en 
multidisciplinair team. Een uitdagende baan van wekelijks 24 - 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 en structurele overlegmomenten. Wij 
bieden een vast dienstverband met een proeftijd van 3 maanden. Inschaling vindt 
plaats volgens de CAO Jeugdhulpverlening (schaal 9). Naast het gebruikelijke 
vakantiegeld, hanteren we ook een eindejaarsuitkering en dragen we bij aan 
pensioenopbouw bij PFZW. 

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

Interesse in deze uitdagende baan, stuur dan je motiverende video of brief en CV,             
voor 29 maart 2021 naar info@praktijktatoran.nl. 

http://www.praktijktatoran.nl/
http://www.praktijktatoran.nl/
mailto:info@praktijktatoran.nl

