Vaktherapeut Beeldend (ZZP’er)
Het Centrum voor Kindertherapie in Hoorn is een groepspraktijk voor kinderen (4-23 jaar) en hun
ouders. Wij werken met uitsluitend kindertherapeuten (beeldend en integratief) en een gezins- en
opvoedcoach. Sinds 2015 hebben wij een contract met de 7 Westfriese gemeenten. Vanaf april dit
jaar hebben wij het HKZ Kleine Organisaties certificaat in bezit.
Wij zijn groeiende en er ontstaat momenteel een wachtlijst. Om dit op te vangen zijn we op zoek naar
een Zelfstandig Vaktherapeut Beeldend. Afhankelijk van het aantal cliëntaanmeldingen de komende
tijd zal het gaan om een of twee dagdelen in de week (op dinsdag, vrijdag en/of zaterdag).

Ben jij dit?
Naast een geregistreerd Vaktherapeut Beeldend met het liefste minimaal drie jaar werkervaring, ben
je ook echt een ondernemer. Je weet wat het betekent om je eigen praktijk te voeren. Je voert je eigen
intakes, bent volledig verantwoordelijk voor je behandelingen en weet tegelijkertijd tijdig hulp of advies
te vragen aan je directe collega’s. Je schroomt niet om het netwerk rondom het kind mee te nemen in
je behandelingen en je weet op een professionele manier te communiceren met verwijzers, zoals
casusregisseurs van de gemeente en huisartsen. Je bent secuur, flexibel en een echte
kindertherapeut. Kinderen en ouders voelen zich op hun gemak bij jou. Je durft buiten de kaders te
denken en past je behandeling op een creatieve manier aan op de vraag van de klant. Je werkt altijd
met een systemische blik. Je stelt concrete, haalbare doelen en schrijft heldere verslagen.

Wie ga je behandelen?
Onze klanten bestaan vooral uit kinderen van de basisschoolleeftijd, maar ook oudere kinderen
melden zich aan. We behandelen uiteenlopende problematieken op sociaal-emotioneel gebied. Bekijk
hiervoor op onze website: www.cvkt.nl. Wij zijn geen GGZ instelling, een DSM classificatie is dus niet
noodzakelijk.

Wij bieden jou!





Een professioneel georganiseerde organisatie…
o met een gezellige, zelfstandige en flexibele werkomgeving
o met een volledig ingerichte praktijkruimte, met gebruik van materialen
o waarin heldere afspraken met je worden gemaakt.
o waarin de afspraken met de gemeente zijn geregeld, je kan je volledig richten op de
inhoud van de behandelingen
o waarin de PR wordt verzorgd, je hoeft geen cliënten te werven
Een uurtarief van €85,- per uur. Een uur bestaat uit 45 minuten cliëntcontact en 15 minuten
administratietijd.
Een schappelijke huurprijs, berekend per dagdeel

Informatie
Voor meer informatie kun je bellen met Jantien Mijwaart, Vaktherapeut Beeldend, via 06-19412577
(afwezig van 13 juli t/m 5 augustus) of Nel Makkinga-Buur via 0229-843924.

Solliciteren
Kom je bij ons team versterken? Schrijf dan in een korte motivatie waarom jij denkt dat je de geschikte
therapeut bent die bij ons moet komen werken. We willen de gesprekken plannen vanaf 2 september,
stuur je motivatie uiterlijk 26 augustus naar info@cvkt.nl o.v.v. sollicitatie Vaktherapeut Beeldend.
Lepelaar 3 1628 CZ Hoorn
0229 – 843924 info@cvkt.nl www.cvkt.nl

