
 

       
 

INTERNE EN EXTERNE OPROEP 

Vacaturenummer 2022-73 

 
Wij vinden dat kinderen en jongeren het recht hebben om in een veilige en gezonde omgeving op 
te groeien. Daarom zijn wij er voor elk kind, voor elke ouder 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 

 

Wij gaan iets heel bijzonders doen! 

 

Samen met MST-Nederland en MST-services gaan wij MST-CAN (Child Abuse and Neglect) ook 

aanbieden voor gezinnen met kinderen onder de zes jaar! 

Wij willen ervoor zorgen dat geen enkel kind mishandeld of uithuisgeplaatst wordt. Het is een 

uitdaging om voor jonge kinderen de veiligheid in hoog risico situaties te bewaken. We zijn dan 

ook erg trots om aan deze ontwikkeling bij te kunnen dragen vanuit onze kennis en expertise over 

Infant Mental Health (IMH). Als enige aanbieder in Nederland starten we twee pilot teams (het 

bestaande en een nieuw team).  

 

Wil jij onderdeel zijn van deze waardevolle ontwikkeling? Wij zijn op zoek naar een 

 
psycholoog of orthopedagoog in de rol van  

MST-CAN Therapeut 
 

Voor 36 uur per week 
 

 
Jouw taken 

• Je bent als MST-CAN Therapeut betrokken bij gezinnen met kinderen in de leeftijd van  
0 – 17 jaar  waar sprake is van kindermishandeling en/of verwaarlozing. Je werkt vanuit 
de 9 principes van het MST model waarbij je CGT- en systemische technieken 
combineerd om via kleine (tussen)stappen samen met ouders en kinderen elke dag te 
werken aan het behalen van de gestelde overkoepelende doelen. 

• Je kijkt naar alle sociale systemen waar een jongere mee te maken heeft en welke 
factoren het gedrag in stand houden. Je betrekt alle mensen uit de omgeving die positief 
of negatief van invloed zijn op de problemen van het gezin op zo’n manier dat het 
helpend is voor het behalen van de overkoepelende doelen. 

• Je voert alle behandelingen uit in de thuissituatie en/of de omgeving van de ouders of de 
kinderen (op school, in de wijk, bij grootouders of op het werk). 

• Je hebt 3-4 gezinnen in je caseload waar je gemiddeld 3 contacten per week mee hebt 
en waarvan je alle gezinsleden behandeld via evidence based protocollen op o.a. het 
gebied van verslaving, trauma, systeembehandeling en infant mental health. 

• Je rapporteert wekelijks de voortgang op de tussendoelen, analyseert in wekelijkse 
supervisie met het hele team de successen en anticipeert op mogelijke barrieres. 

• Je hebt eens per 5 weken een hele week bereikbaarheidsdienst en maakt samen met je 
collega’s afspraken hierover. Het MST-CAN team is 24 uur per dag 7 dagen per week 
bereikbaar voor advies in crisissituaties.  

 
 
Jouw profiel 
Heb je een afgeronde wetenschappelijke opleiding psychologie of (ortho-)pedagogiek en een  
SKJ registratie? Heb je affiniteit met trauma- en verslavingsbehandeling en een systeemgerichte, 
cognitieve gedragstherapeutische werkwijze in gezinnen? Ben je analytisch sterk, creatief en 
bereid te werken in flexibele werktijden, passend bij de behoeften van de gezinnen? Dan zijn we 
op zoek naar jou!  
 
 

  

 



 

       
 

Ons aanbod 

• Een jaarcontract voor gemiddeld 36 uur per week bij Jeugdhulp Friesland, met intentie tot 
een vast dienstverband.  

• Salaris conform cao Jeugdzorg schaal 11. 

• Een dynamische en uitdagende werkplek waar je professionele autonomie hebt en volop 
ruimte krijgt om je te ontwikkelen, bijvoorbeeld door (Engelstalige) bijscholing in het  
MST en MST-CAN model, IMH visie en evidence based behandelprotocollen voor o.a. 
traumabehandeling, verslavingsbehandeling en systeembehandeling en wekelijks 
taakgerichte supervisie.  

• Je wordt onderdeel van een enthousiast en gedreven team, waarbij werkplezier voorop 

staat.  

• Interessante trainingen via de Jeugdhulp Academie waarmee jij je verder kunt 
ontwikkelen. 

• Je ontvangt 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering en je kunt met fiscaal voordeel 
deelnemen aan bedrijfsfitness.  

 
 
Ben je geïnteresseerd?  

We nodigen je van harte uit om te reageren op onze vacature. 

Dit kan tot en met 16 november 2022 via onze website www.jeugdhulpfriesland.nl/vacatures.   

Bij gebleken geschiktheid gaan interne kandidaten voor.  

 

Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met een van onze collega’s: 

Freya Hornyák (Klinisch Psycholoog en Supervisor MST-CAN) telefoon 06-49493093; 

Marloes Brink (Manager Behandelzaken Jeugdhulp Ambulant en GZ-psycholoog) 06-57995316; 

Corina Wiersma-de Wagt (Manager Behandelzaken BEC-JK en Orthopedagoog Generalist)  

06-46395644. 

 

Zij beantwoorden graag al je vragen! 

 

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vast onderdeel bij onze 

indiensttredingsprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  
 
 
 
 
 

 

https://jeugdhulpfriesland.nl/
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