
       
 

INTERNE en EXTERNE OPROEP 

Vacaturenummer 2021-52 
 
Vind je het leuk om als spin in het web te fungeren binnen een kwalitatief hoog aangeschreven 
behandeling die plaatsvindt in een systemische omgeving? Wil jij je verder ontwikkelen en je 
kennis en ervaring inzetten voor anderen en ze hierin begeleiden als supervisor van één van 
onze MST-teams? Je gaat aan de slag met een methodiek die werkt, bewezen effectief is en het 
verschil voor gezinnen in grote problemen kan maken!  
 
In verband met het vertrek van één van onze supervisoren en de uitbreiding van (de 
verschillende adaptaties van) Multi Systeem Therapie (MST) hebben wij een prachtige werkplek 
voor 28-36 uur per week voor een 
 

MST Supervisor 
 
Jeugdhulp Friesland biedt Hoog Specialistische Jeugdhulp in Friesland en aangrenzende regio’s; 
zo ook Multi Systeem Therapie. De afdeling bestaat uit twee teams: Multi Systeem Therapie 
(MST) en Multi Systeem Therapie-Child Abuse and Neglect (MST-CAN). De afdeling zal onder 
andere worden uitgebreid met Multi Systeem Therapie-Problem Sexual Behaviour (MST-PSB). 
 
 
Je gaat bij ons 

• uitvoerend en inhoudelijk leidinggeven aan een team van 3 tot 4 MST-therapeuten die 
ieder 4 tot 5 gezinnen behandelen; 

• ondersteuning bieden bij casuïstiek in je team in o.a. een wekelijkse teamsupervisie. 
Waar nodig begeleid je therapeuten bij huisbezoeken; 

• individuele supervisie geven aan de therapeuten om hen te ondersteunen in hun eigen 
ontwikkeling; 

• contacten onderhouden met verwijzers (lokale teams, jeugdzorg- of jeugd-GGZ-
aanbieders, gecertificeerde instellingen en huisartsen) en andere zorgaanbieders met 
betrekking tot aanmeldingen, screening, wachttijden en uitstroom van cliënten. Ook heb 
je contact met gemeenten en collega- instellingen; 

• overleggen met collega Supervisoren binnen de instelling over de afstemming van 
beleidszaken en wachttijden; 

• zorgdragen dat vraag en aanbod bij elkaar komen en dat de methodiek goed 
gepositioneerd is in de regio. 

 
 
Je past bij ons als je 

• ervaring en affiniteit hebt met een systeemgerichte en (cognitieve) gedragstherapie; 

• ervaring en/of affiniteit hebt met PRT, de behandeling van verslavingsproblematiek en/of 
traumaproblematiek; 

• ervaring en/of affiniteit hebt met het behandelen van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag; 

• bereid bent tot bijscholing in het MST-model; 

• begeleiding kunt bieden in de verdieping van therapeutische vaardigheden bij teamleden; 

• affiniteit hebt met het verrichten van (intern) wetenschappelijk onderzoek naar 

(bijvoorbeeld) effecten van behandelingen; 

• leiding kunt geven en kunt functioneren in teamverband en in het aangaan en 

onderhouden van stakeholderscontacten; 

• een gedegen schrijfvaardigheid bezit; 

• de Engelse taal zowel mondeling als schriftelijk beheerst; 

• bereid bent om, wanneer de situatie daarom vraagt, buiten kantooruren bereikbaar te zijn 

en mee te draaien in de bereikbaarheidspoule met collega MST-supervisoren; 

• een opleiding tot GZ-psycholoog, Orthopedagoog-generalist, Klinisch psycholoog, SPV-

specialist of psycho-therapeut hebt afgerond.   

 
 
 
 



       
 

Je krijgt bij ons 

• een aanstelling voor 28-36 uur per week voor de duur van één jaar met de intentie om te 
verlengen en een vast contract aan te bieden;  

• supervisie van de MST-expert van MST Nederland om zo ook te werken aan de doelen in 
je eigen ontwikkelplan; 

• de mogelijkheid tot het geven van individuele therapie (zoals CGT, EMDR, 
Schematherapie, Systeemtherapie) aan cliënten binnen Jeugdhulp Friesland; 

• de mogelijkheid tot het geven van werkbegeleiding/ supervisie aan collega 
Gedragswetenschappers/ PIOG/ GIOS; 

• een dynamische werkplek waar je volop ruimte krijgt om de organisatie verder te 
ontwikkelen; 

• leuke collega’s waarbij werkplezier voorop staat; 

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

• marktconform salaris volgens CAO Jeugdzorg, afhankelijk van je werkervaring en 

opleidingsniveau, en een eindejaarsuitkering; 

• goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder vergoeding van bij-en nascholing 

m.b.t. MST; 

• een mooie baan binnen een waardegedreven organisatie. 
 
 
Enthousiast?  
Solliciteren kan tot en met 20 september 2021 via onze website 
https://jeugdhulpfriesland.nl/vacatures. 
 

De gesprekken vinden plaats op donderdag 23 september 2021. Wij informeren je per e-mail 

over het verdere verloop van de procedure. 

 

Bij gebleken geschiktheid gaan interne kandidaten voor.  

Voor meer informatie over het programma MST verwijzen we je naar dit filmpje.  

Wil je meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Marloes Brink (Manager 

Behandelzaken MST/MST-CAN, 06-57995316 of Anne Marie Welbergen (Manager Algemene Zaken 

MST/MST CAN, 06-49493091). Zij beantwoorden graag al je vragen! 

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

 

https://jeugdhulpfriesland.nl/vacatures
https://www.youtube.com/watch?v=0_uAg_idPp0

