
 

 
 

Het Centrum voor Schematherapie is op zoek naar een 
vaktherapeut drama/beeldend/psychomotorisch 

voor 24-32 uur per week 
 
Het Centrum voor Schematherapie  
Expert op het gebied van schematherapie! 
 
Het Centrum voor Schematherapie is een kleinschalige GGz-instelling, die hoogwaardige en professionele zorg 
biedt in een veilige en huiselijke sfeer. Op innovatieve wijze geven we ambulante schematherapie bij 
persoonlijkheidsstoornissen vorm. Indien gewenst kan ook uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek plaatsvinden. 
Groepstherapie, individuele gesprekken en ehealth opdrachten worden gecombineerd tot een uniek 
behandelaanbod zoals het best passend bij de valkuilen en behoeften van elke individuele cliënt. Onze cliënten 
werken voor een langere periode intensief aan het doorbreken van negatieve gedragspatronen. De benadering 
is persoonlijk en geïntegreerd. Dit vereist samenspel, betrokkenheid en timing. We hebben oog voor de 
naasten en het herstel in de brede zin van het woord. Samenwerking en behandelkwaliteit staan bij ons 
voorop. 
We hebben in de afgelopen jaren een stevig inhoudelijk fundament neergezet. Nu we bijna 2,5 jaar bestaan is 
het tijd om de expertise van schematherapie uit te breiden, zodat cliënten nóg beter geïntegreerd behandeld 
kunnen worden bij ons. We willen daarvoor komend jaar aanbod ontwikkelen dat een breder spectrum aan 
traumabehandeling, MBT, kortdurende schematherapie, Jongvolwassenen en systeem/relatietherapie omvat. 
Daarnaast breiden we onze online behandelmogelijkheden uit. 
 
Heb jij het lef én de ervaring om samen met ons uit te bouwen naar bredere cliëntenzorg met een 
topkwaliteit? 
 
Jouw profiel 
Je beschikt over een goede dosis humor en bent open over wat je denkt en doet. Je straalt enthousiasme uit 
voor je vak en betrokkenheid naar je omgeving. Je bent flexibel, nieuwsgierig en pro-actief ingesteld. De 
woorden reflecteren en relativeren staan dikgedrukt in jouw woordenboek. Je neemt het initiatief om hobbels 
op een pad oplossingsgericht aan te pakken en zoekt daarbij actief de samenwerking met je collega’s op. 
Je krijgt er energie van om cliënten individueel te behandelen, en ook in groepen. Je hebt ervaring met 
persoonlijkheidsproblematiek. Je vindt het een leuke uitdaging om jouw professie stevig neer te zetten in een 
multidisciplinaire samenwerking.  
Je weet wie je bent als professional en kan gedijen in een werkomgeving waar gebouwd en ontwikkeld wordt. 
Uiteraard heb je een actieve, inspirerende en motiverende basishouding van waaruit je verbinding zoekt met 
cliënten, hun naasten, collega’s en ketenpartners. 
 
Jij kunt van ons verwachten 
We zijn een jonge zorginstelling met een duidelijke visie over waar we naartoe willen groeien. Jij groeit en 
ontwikkelt met ons mee. Je kunt rekenen op een arbeidsovereenkomst conform de CAO GGz. Je krijgt 
werkbegeleiding om inhoudelijk verder te kunnen blijven groeien. Je neemt deel aan MDO’s, intervisies en 
deskundigheidsbevorderingen. We bieden een ontspannen werksfeer waar verbinding, enthousiasme en een 
gezonde leefstijl belangrijk zijn. Bij indiensttreding vragen we je om een actuele Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG). Wij vergoeden uiteraard de kosten. 
 
Contactinformatie  
Zet jouw talenten in op de plek waar je kunt groeien en ontwikkelen: versterk het team van het Centrum voor 
Schematherapie! Stuur je motivatiebrief met CV naar Sonja Bontenbal (locatiemanager) via het mailadres 
management@centrumvoorschematherapie.nl. 


