Hezenberg GGZ is op zoek naar:

Psychomotorisch therapeut (15 uur per week)
Hezenberg GGZ is een expertise behandelcentrum voor met name patiënten met
persoonlijkheidsstoornissen (binnen de klinische setting veelal C-Cluster) en ernstige co-morbiditeit. Een
deel van de patiënten heeft andere stoornissen, die goed aansluiten bij de behandelingen die wij bieden.
Wij bieden specialistische klinische zorg (25 bedden) en aanvullend ook ambulante zorg. Hezenberg GGZ wil
duurzaam herstel (gezondheidswinst) bij onze patiënten realiseren in een context van christelijke
levensbeschouwing en lifestyle-ontwikkeling. De behandelprogramma’s zijn dan ook gebaseerd op een open
christelijke identiteit én wetenschappelijke inzichten.
Onze behandelingen zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het behandelkader Guideline-Informed
Treatment for Personality Disorders (GIT-PD). Binnen dat kader werken we onder andere met (een derde
generatie) psychotherapie en verschillende ervaringsgerichte groeps-/vak therapieën. Wij zijn voortdurend
bezig ons zorgprogramma en zorgpaden te innoveren.
De Hezenberg GGZ is aangesloten bij het Kenniscentrum voor Persoonlijkheidsstoornissen. Onze kortdurende
programma’s van gemiddeld twaalf weken bleken de afgelopen jaren zeer effectief en hebben brede steun van
onze stakeholders. De behandelingen vinden plaats op ons historische landgoed gelegen tussen Zwolle en
Hattem. Er werken bevlogen teams van professionals waar jij mogelijk deel vanuit kunt maken als wij
gezamenlijk een match ervaren. Wat onze teams verbindt is dat we met elkaar op weg zijn, in hoopvol
vertrouwen en het geloof dat verandering mogelijk is.
Functieomschrijving
Als psychomotorische therapeut lever je een bijdrage aan de behandeldoelen van de klinische patiënten. Je
begeleidt wekelijks drie PMT-groepen en je biedt Running Therapie aan voor circa 25 personen. Daarnaast
woon je op dinsdagmiddag wekelijks de teambesprekingen bij van het Multidisciplinaire Team. Je krijgt binnen
de kaders van de GIT-PD veel vrijheid om de therapie vorm te geven en door te ontwikkelen.

Profiel en functie eisen
•

(Kandidaat-) geregistreerde psychomotorisch therapeut met voltooide HBO-opleiding tot
vaktherapeut GGZ

•

Affiniteit met uitgangspunten voor de behandeling

•

Ervaring met groepswerk

•

Affiniteit met open groepen

•

Bij voorkeur opgeleid tot runningtherapeut (anders bereid deze opleiding te volgen)

•

Affiniteit met hulpverlening vanuit christelijk perspectief

•

Zelfstandig en in teamverband kunnen werken

•

Sportief en interesse in leefstijl

Interesse?
Wij ontvangen je sollicitatie en cv graag vóór 13 september via P&O@hezenberg.nl t.a.v. Gea Zandvliet.
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Anne Jan Kok, via telefoonnummer (038) 20 22 900.
Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: www.hezenberg.nl.

