
 

maart 2022 

Gezocht: enthousiaste behandelaar voor 
volwassenen! 

 

FamilySupporters Rijnland zoekt: ervaren behandelaar met een passie voor maatwerk! 
 
Bij FamilySupporters doen we niet aan wachtlijsten. Wij bieden direct hulp. Wil je samenwerken in een ambulant 
multidisciplinair team dat hoogwaardige integrale zorg biedt en ben je daarnaast ook nog eens op zoek naar 
gezelligheid en een warm en betrokken team? Sluit jij je dan bij ons aan als behandelaar voor onze volwassen 
cliënten en help je onze visie waar te (blijven) maken. Jouw standplaats wordt FamilySupporters vestiging Leiden, 
maar je bepaalt zelf waar en wanneer je precies werkt, in overleg met je cliënt natuurlijk, want wij bieden maatwerk!  

 
Wie zijn wij? 

 
FamilySupporters is dé innovatieve en ambitieuze zorgonderneming op het gebied van psychosociale zorg bij 
complexe problematiek. Onze teams bieden psychosociale hulp aan mensen van 0-100+ jaar, met de focus op het 
systeem. We kijken samen met degene die voor ons zit naar wat er aan de hand is. We gaan voor een optimale 
kwaliteit van leven. Dit is voor iedereen anders, dus is maatwerk de standaard.  
 
Wat ga jij doen? 

 
Als behandelaar voor volwassenen bied je diverse behandelingen voor onze 18+ aanmeldingen. Vaak zijn dit 
ouders van kinderen in zorg, maar daarnaast hebben we ook een grote instroom studenten uit Leiden. De 
behandelingen richten zich op diverse problematiek, waarbij te denken valt aan angst, somberheid en trauma. We 
geven ook groepen zoals de COMET zelfbeeldtraining of een schemagroep voor jongvolwassenen. Je denkt mee 
over het beleid rondom het aanbod voor onze cliënten, samen zorgen we ervoor dat het FamilySupporters DNA 
goed wordt bewaakt.  

 

 
Wat kan je van FamilySupporters verwachten? 

 
• Wij zorgen voor intervisie en gedeelde verantwoordelijkheid bij alle trajecten. 

• We bieden de mogelijkheid tot het volgen van interne opleidingen. 
• Wij beloven je een divers, betrokken en gezellig multidisciplinair team. 

• Wij zijn een dynamische organisatie waar meedenken en eigen inbreng worden gewaardeerd. 

• We willen de zorg, samen met jou, écht een stukje beter maken. 

 

 
Wie zoeken wij? 

 
• Je bent creatief en denkt in oplossingen. 

• Je bent sociaal en kunt goed zelfstandig en transparant binnen een team werken. 

• Je voelt je thuis in een open, kleurrijk en divers team. 

• Je bent minimaal in het bezit van een masterdiploma psychologie. 

• Bezit van de volgende interventies is een pré: CGT, EMDR, Schema of andere interventies gericht op 
persoonlijkheidsproblematiek.  

• Je zet de cliënt centraal in de behandeling. 

• Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring en het bezit van een LOGO-verklaring is een eis.  



 

• Je wilt een goed salaris en floreert bij vrijheid en verantwoordelijkheid. 
• Je wil je voor minimaal 16 uur verbinden aan ons team.  

 

 
Arbeidsvoorwaarden 

 
FamilySupporters werkt in verschillende sectoren en heeft dus een geheel eigen arbeidsvoorwaardenpakket. Je 
kunt zelf je werktijden en –plekken bepalen, we bieden interne opleidingen en geloven in een werkweek van 
maximaal 36 uur. Hierbij zorg je, in overleg met je collega’s, zelf voor evenwicht tussen werk en privé. De kunst is 
natuurlijk dat we samen goed werk leveren. Dat gaat het beste als wij als professionals ook goed in het leven staan. 
Salariëring is gebaseerd op onze eigen AVR, die (deels) is afgeleid van de CAO/GGZ, we zijn aangesloten bij 
pensioenfonds ANZW en je ontvangt een flexbudget van 8% dat je mag inzetten voor extra salaris, de sportschool, 
opleidingen of extra vakantiedagen. 
 

Word je enthousiast van de vacature en van ons verhaal? Dan praten we graag verder! Neem voor meer informatie 
of een (verkennend) gesprek contact op met:  

Ruud Engelsman 
Directeur FamilySupporters Rijnland 
0658770003 
ruud@familysupporters.nl  

mailto:ruud@familysupporters.nl

