
 

23 december 2021 

Enthousiaste vaktherapeut (breed) gezocht! 

 

FamilySupporters Regio Alkmaar is op zoek naar een ervaren vaktherapeut die van afwisseling 
houdt! 
 

Samen de zorg beter maken, dat is hét doel bij onze innovatieve en ambitieuze zorgonderneming. We weten de weg 
in het soms ingewikkelde zorgstelsel van Nederland en zijn altijd gemotiveerd in onze zoektocht naar een uitkomst. 
Wil jij het ook anders doen en je bij FamilySupporters aan sluiten en jouw kennis en expertise als dans-, muziek-, 
drama- of beelden therapeut inzetten in Regio Alkmaar? Je werkt 16 tot 36 uur (naar keuze) per week waar en 
wanneer je wil, op basis van wederzijds vertrouwen. 

 
Wie zijn wij? 

Bij FamilySupporters doen we niet aan wachtlijsten en bieden we psychosociale hulp aan mensen van 0-100+ jaar, 
geheel op maat. We gaan voor kwaliteit van leven en werken op basis van positieve gezondheid. Dit is voor 
iedereen anders, maatwerk is dan ook de standaard.  

 
In onze vestiging vinden we het belangrijk dat we goede zorg leveren voor onze cliënten, dit doen we door nauw met 
elkaar samen te werken en elkaar te ondersteunen. Ons enthousiaste team kenmerkt zich door humor, diversiteit en 
de ambitie met elkaar iets goeds op te bouwen. 

 
Wat ga jij doen? 
 
De vaktherapeut die we zoeken is flexibel, leergierig en werkt graag met gezinnen samen in iedere 
leeftijdscategorie. Onze doelgroep is 0-100+ jaar, waardoor het werk enorm afwisselend is. Je denkt systemisch en 
ziet dat je alleen tot duurzame oplossingen komt als niet enkel het individu verandert maar ook de omgeving. Denk 
aan (complexe) systeemproblematiek maar ook aan praktische begeleiding thuis. Als vaktherapeut werk je op maat 
en dus ook veel ambulant, zo kun je echt doen wat er nodig is voor jouw cliënten. 
 
Wat kan je van FamilySupporters verwachten? 

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

• We bieden de mogelijkheid tot het volgen van interne trainingen en opleidingen. 

• Wij beloven je een divers, betrokken en gezellig multidisciplinair team. 

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

• We bieden flexibiliteit en afwisseling, geen week hoeft hetzelfde te zijn.  

• Een dienstverband van 16 tot 36 uur. 

 
Wie zoeken wij? 

• Je denkt analytisch, bent creatief en denkt in oplossingen.  

• Je hebt kennis van cliënten met complexe zorgvragen en verstand van systeemproblematiek. 

• Je hebt ervaring met het begeleiden van gezinnen en behandeling in de jeugdhulp en GGZ. 

• Je bent op je gemak in verschillende omgevingen en gewend ambulant en flexibel te werken. 

• Je voelt je thuis in een ondernemende omgeving waar veel meer gebeurt dan alleen diagnostiek en 
behandeling. 

• Je bent idealiter IAG opgeleid. 

• Je wilt een goed salaris, floreert bij vrijheid en verantwoordelijkheid. 



 

 
 

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.  
 
Wij hebben ons eigen arbeidsvoorwaardenreglement dat pas bij onze manier van werken en bij het maatwerk dat wij 
ook onze collega’s bieden. Onze salarissen zijn marktconform. Je ontvangt een flexbudget van 8% dat je mag 
inzetten voor extra salaris, de sportschool, opleidingen of extra vakantiedagen. 
 
Interesse? 
Ben jij vaktherapeut en word je enthousiast van ons verhaal? Laat het ons weten! ? Dan praten we graag verder! 
Neem voor meer informatie of een (verkennend) gesprek contact op met:  
 
Annesofie Bakema, directeur FamilySupporters Regio Alkmaar 
regioalkmaar@familysupporters.nl 
 

OF 

Direct reageren? Stuur je motivatie en CV naar: regioalkmaar@familysupporters.nl.   

We hopen van je te horen! 
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