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Vacature: behandelaar slaapproblematiek 
Wij zijn op zoek naar behandelaren die de handen uit de mouwen willen steken om 

slaapproblemen effectief aan te pakken.  
 

Je past goed in ons team als jij...  

… Een echte aanpakker bent die initiatief neemt, maar ook open staat om onze 

programma’s op de InTune manier aan te bieden.  
 

… Zin hebt om samen met ons te pionieren. 
 

… Je goed staande kunt houden in een team met sterke persoonlijkheden. 
 

… Authentiek bent, valideren is jouw tweede natuur. 
 

… Affiniteit hebt met slaap(problemen). 
 

Passen wij bij jou? 

InTune Sleep Solutions is opgericht vanuit de overtuiging dat slaap meer aandacht verdient. 

Wij geloven dat een betere slaap voor iedereen is weggelegd. Daarom zou iedereen ook 

toegang moeten hebben tot de juiste begeleiding naar een goede slaap. We dagen 

iedereen uit om anders naar slaap te kijken. Door slaap in onze programma’s te benaderen 

als onderdeel van het geheel aan ritmes in je lichaam, verbeter je meer dan alleen je slaap. 

Ons motto “wij vinden wel een weg” geeft aan dat we vooral in oplossingen denken.  
 

Onze belangrijkste kernwaarden:  

• expertise: wij zijn niet alleen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het 

gebied van ritmiek, slaap en ondersteunende technologie, maar wij werken ook zelf 

actief aan innovatie door het ontwikkelen van nieuwe hulpmiddelen en het opdoen 

van kennis middels wetenschappelijk onderzoek.  

• validerend: we laten je in je waarde. We begrijpen dat het een heel karwei is om onze 

adviezen op te blijven volgen. Toch gaan we samen de strijd aan om doelen te 

bereiken.  

• commitment: wij vragen van zowel onze deelnemers als van ons zelf een actieve en 

betrokken houding om zo het beste uit onze behandelprogramma’s te halen. We zijn 

beschikbaar, we denken met je mee, we zijn confronterend waar het moet en 

steunend waar het kan.  

• innovatief & inventief: wij zetten technologie en nieuwe inzichten in om mensen zo 

goed mogelijk te ondersteunen om de gedragsverandering te bereiken die nodig is om 

de ritmiek en slaap duurzaam te verbeteren.  
 

Herken jij je in onze kernwaarden? Solliciteer! 
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De functie 

Als behandelaar bij InTune verzorg je: 

• individuele gesprekken voor intake & diagnostiek;  

• groepsbehandelingen Cognitieve Gedragstherapie bij Insomnie (CGT-i); 

• groepsbijeenkomsten ter preventie van slaapproblematiek. 

Meedenken wordt gewaardeerd, de lijnen zijn kort en besluiten worden snel genomen. 

Daarom zijn we op zoek naar medewerkers met eenzelfde drive.  
 

De behandelingen worden in deze tijd online verzorgd vanuit een opnamestudio in Den 

Haag. Intakes kunnen ook vanuit huis uitgevoerd worden. Zodra de corona maatregelen dat 

toelaten zullen er ook behandelingen op locatie gegeven worden.  
 

Naast het uitvoeren van behandelingen hechten we veel waarde aan innovatie en 

persoonlijke ontwikkeling. In je werkrooster is er tijd om mee te denken over het innoveren van 

onze zorg, deskundigheidsbevordering, supervisie en beleidszaken. Hoe meer je je eigen 

talenten kunt benutten, des te meer je in je kracht staat. 
 

Vereiste opleiding, vaardigheden en kwalificaties 

• Een afgeronde universitaire opleiding, Master Psychologie. 

• Ervaring met Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Een opleiding op dit gebied is een 

pré. 

• Ervaring met het geven van groepsbehandelingen. 

• Affiniteit met slaap. Ervaring met behandeling van slaapstoornissen is een pré. 

• Heldere schriftelijke en mondelinge communicatie. 
 

Wij bieden 

• Een team vol gedreven collega’s. 

• Een dienstverband van minimaal 24 uur/week, bij voorkeur 32-36 uur/week. 

• Iedere nieuwe medewerker krijgt bij aanvang een interne opleiding Cognitieve 

Gedragstherapie bij Insomnie. 

• Standplaats: Waldorpstraat 80, Den Haag.  

• Een salaris conform CAO GGZ. 

• Opname in PGGM Pensioenfonds. 
 

Solliciteren? 

Interesse in deze functie? Solliciteer voor 11 april 2021 door je CV en motivatie te mailen naar: 

info@intunesleep.nl t.a.v. Els van der Pennen en Cyntha Bogaart. Bij vragen kun je contact 

opnemen met Cyntha Bogaart: 06 21487088. 
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