
 

       
 

INTERNE EN EXTERNE OPROEP 

Vacaturenummer 2021-10 

 

Wij vinden dat kinderen en jongeren het recht hebben om in een veilige en gezonde omgeving 

op te groeien. Daarom zijn wij er voor elke zoon en elke dochter. Voor elke vader en elke 

moeder. En voor elke professional die bij de jeugd en het gezin betrokken is. Eén ding 

beloven wij: Jeugdhulp Friesland helpt. Daar waar het echt nodig is. En zolang als 

noodzakelijk. In moeilijke omstandigheden. En vanuit kennis en expertise gaan we aan de 

slag. Samen. Dag en nacht.  

 

Een kind of jongere met problemen op weg helpen naar een goede toekomst. Waarin hij of zij 

zelfstandig verder kan. We hebben iedereen in onze organisatie nodig om deze uitdaging aan te 

gaan! Samen werken we aan een veilige toekomst voor jeugdigen.   

 

Bij de afdeling MST CAN hebben we een prachtige werkplek voor een   

 
MST-CAN THERAPEUT /  

(ORTHO)PEDAGOOG OF PSYCHOLOOG 
Voor 36 uur per week 

 

Multi Systeem Therapie (MST) is een home based behandelprogramma voor jongeren met 

ernstige gedragsproblemen (zie ook: www.multisysteemtherapie.nl). MST en MST-CAN zijn 

ontwikkeld in de VS en bewezen effectief. De behandelingen zijn gericht op het voorkomen van 

uithuisplaatsing en vinden plaats in de natuurlijke leefomgeving van de jongere. Risicofactoren in 

de diverse systemen waarvan de jongere deel uitmaakt, zoals gezin, familie, buurt, school en 

vrienden, worden verminderd.  

MST-CAN vermindert specifiek de ouderlijke gedragingen gerelateerd aan misbruik en 

verwaarlozing, helpt misbruik en verwaarlozing te reduceren, verbetert de psychische klachten bij 

ouder en kind en versterkt het gezinssupportnetwerk. De behandeling duurt 6 tot 9 maanden (zie 

ook: www.mstcan.com).  
 
 
Je past bij ons als je 

• ervaring en affiniteit hebt met een systeemgerichte (strategisch en structureel) en cognitief 

gedragstherapeutische werkwijze in gezinnen;  

• ervaring en affiniteit hebt met traumabehandeling; 

• een goed analytisch vermogen en sterke interpersoonlijke vaardigheden hebt;  

• enthousiast bent, grote inzet toont gericht op competenties en ontwikkeling en beschikt over 

creativiteit en gezond verstand;  

• een wetenschappelijke opleiding in de psychologie of (ortho-)pedagogiek;  

• bereid bent tot bijscholing in het MST-CAN model en wekelijkse taakgerichte 

teamsupervisie;  

• een goede beheersing hebt van de Engelse taal in verband met de opleiding die in het 

Engels wordt gegeven;  

• bereid bent te werken in flexibele werktijden, aangepast aan de behoeften van de gezinnen 

en bereid bent mee te draaien in de 24-uurs bereikbaarheidsdiensten conform rooster; 

• in bezit bent van een rijbewijs en auto; 

• SKJ-/BIG-geregistreerd bent. 
 

  

 

http://www.mstcan.com/


 

       
 

 
Je krijgt bij ons 

• een aanstelling voor gemiddeld 36 uur per week voor bepaalde tijd; eerst voor de duur van 

één jaar; 

• een dynamische, boeiende en uitdagende werkplek waar je volop ruimte krijgt om de 

organisatie verder te ontwikkelen; 

• training, behandeling en supervisie volgens het MST-CAN model; 

• leuke collega’s waarbij werkplezier voorop staat; 

• interessante trainingen via de Jeugdhulp Academie waarmee jij je verder kunt ontwikkelen; 

• een passend salaris conform CAO Jeugdzorg; 

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder vergoeding van bij- en nascholing;  

• een mooie baan binnen een door waardengedreven organisatie. 

 
 

Enthousiast?  

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Anne Marie Welbergen, afdelingsmanager, 

telefoon: 06-49493091. 

Zij beantwoordt graag al je vragen! 

 

Solliciteren kan tot en met 5 april 2021 via onze website http://www.jeugdhulpfriesland.nl onder 

het kopje werken bij -> vacatures. 

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

 

http://www.jeugdhulpfriesland.nl/

