
  
 

Jeugdhulp Friesland, Fier, GGZ Friesland en Reik bieden Hoogspecialistische Jeugdhulp en Jeugd 

GGZ in Friesland en aangrenzende regio’s. Gezamenlijk wordt een afdeling MST ingericht. De 

afdeling bestaat uit twee teams: Multi Systeem Therapie en Multi Systeem Therapie-Child Abuse and 

Neglect. Voor deze nieuw te starten teams zijn wij op zoek naar: 

 
ORTHOPEDAGOGEN OF BASISPSYCHOLOGEN 
IN DE FUNCTIE VAN MST-CAN THERAPEUTEN 

 
Het betreft 2 functies voor elk 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). 

 

Wij zoeken 

enthousiaste kandidaten met relevante universitaire scholing en klinische training om MST-CAN uit te 

voeren. Kandidaten zijn bereid zich te bekwamen in de vernieuwende en onorthodoxe werkwijze van MST 

en MST-CAN.  

 

Wij vragen 

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

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

gedragstherapeutische werkwijze in gezinnen; 

 ervaring en affiniteit met traumabehandeling en/of behandeling van verslavingsproblematiek; 

 bereidheid tot bijscholing in het MST-CAN model en wekelijkse taakgerichte teamsupervisie; 

 flexibele werktijden, aangepast aan de behoeften van de gezinnen; 

 een goed analytisch vermogen, sterke interpersoonlijke vaardigheden, grote inzet, gericht op 

competenties en ontwikkeling, creativiteit en gezond verstand; 

 goede beheersing van de Engelse taal;  

 in bezit van rijbewijs en auto. 

      

Wij bieden 

 een zeer boeiende, uitdagende en zelfstandige baan;  

 training, behandeling en supervisie volgens het MST (CAN) model;  

 vergoedingen volgens een nog nader te bepalen CAO;  

 goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder vergoeding van bij- en nascholing; 

 aanstelling in aanvang voor de periode van een jaar. 

 

 

http://www.multisysteemtherapie.nl/
http://www.mstcan.com/


  

 

 

 

Informatie en sollicitatie        

Bij gebleken geschiktheid gaan interne kandidaten van de vier samenwerkende zorgaanbieders voor. 

 

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Odette Brand, (klinisch psycholoog/programmaleider) 088 

1424730. (mogelijk via het achterlaten van een terugbelverzoek).  

 

Solliciteren kan via www.jeugdhulpfriesland.nl/vacatures. Het vacaturenummer is 2018-57.  Wij informeren je 

per e-mail over het verdere verloop van de procedure.  

 

 

 

http://www.jeugdhulpfriesland.nl/vacatures.%20Het%20vacaturenummer%20is%202018-57

