Vacature: behandelaar
Wie zijn wij?
Wij zijn AB Het Spectrum en we bieden ambulante
begeleiding aan cliënten met een diagnose in het
autistisch spectrum (ASS), en/of in combinatie met
een gedragsstoornis zoals ADHD of ODD. De
ondersteuning wordt geboden aan kinderen, jongeren
en volwassenen met een gemiddeld tot hoog IQ. AB
Het Spectrum onderscheidt zich van andere
organisaties doordat er vraaggericht wordt gewerkt in
plaats van aanbodgericht. De begeleiding wordt
volledig afgestemd op de individuele cliënt.
Voor ons enthousiaste team van psychologen en
orthopedagogen in Amersfoort zijn wij op zoek naar
een behandelaar die graag mee vorm geeft aan de
hoogwaardige behandeling van cliënten.
Dit ga je doen:
• Je voert als behandelaar intake gesprekken met
onze cliënten en voert behandelingen uit vanuit de
visie van AB Het Spectrum, waarbij het
uitgangspunt de mogelijkheden en
veranderwensen van de cliënt zijn;
• Je draagt bij aan en voert diagnostische
(intelligentie-)onderzoeken uit en stelt een
diagnose;
• Je zorgt ervoor dat op basis van de diagnose en
veranderwensen een behandelplan wordt
opgesteld, zoveel mogelijk in overleg met de cliënt
en/of diens ouders/verzorgers;
• Je initieert de uitvoering van het behandelplan en
bewaakt de voortgang;
• Je evalueert (periodiek) de voortgang van het
proces en de effectiviteit van de behandeling, in
overleg met onze gz-psycholoog;
• Je draagt zorg voor tijdige en volledige rapportage
in het cliëntdossier;
• Je levert vanuit de eigen deskundigheid een
bijdrage aan het behandelbeleid.

Dit ben jij:
• Je hebt een relevante afgeronde WO opleiding
psychologie of orthopedagogiek
• Je hebt een afgeronde opleiding (basiscursus)
CGT of je hebt de intentie deze te volgen
• Je bent in het bezit van de Basisaantekening
Psychodiagnostiek (BAPD) of hebt de intentie
deze op de korte termijn te behalen
• Het is een pre als je ervaring hebt binnen de
jeugdzorg in combinatie met autisme
• Het is een pre als je ervaring hebt in of affiniteit
hebt met systemisch werken
• Je bent 24 uur tot 36 uur per week beschikbaar
• Je hebt kennis van methodische aanpak en de
sociale kaart
• Je hebt een sterk observerend en analyserend
vermogen
• Je bent communicatief sterk
• Je ziet een kind of jongere als geheel binnen
zijn/haar systeem en je focust niet alleen op ASS
• Je kunt vanuit de krachten van de client werken en
je kunt deze in context plaatsen.
Dit krijg je:
• Een brede, boeiende en uitdagende functie binnen
een vitaal en enthousiast team van collega’s in een
snel groeiende organisatie
• Een salaris conform cao GGZ FWG 60;
• Een structurele 13e maand
• Een contract van 7 maanden met uitzicht op een
vast contract;
• Naast het wettelijke vakantieverlof, bovenwettelijk
verlof en LFB-uren na rato van contracturen;
• Ruimte om jezelf te ontwikkelen; er zijn daarvoor
diverse opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden.
• Laptop en smartphone
• Flexibele werktijden; je beschikt over je eigen
caseload en agenda
• om jouw persoonlijke doelen te behalen
• Scholing op het gebied van autisme en het
toepassen van verschillende methodieken.

Ben jij onze ontbrekende puzzelstuk? Dan
ontvangen wij graag jouw cv en motivatiebrief op
werkenbij@abhetspectrum.nl
Heb je vragen over deze vacature? Dan kun je
telefonisch contact opnemen met onze P&O Adviseur
Diana Went op telefoonnummer 06-488 377 32 of deze
schriftelijk stellen via werkenbij@abhetspectrum.nl
(acquisitie wordt niet op prijs gesteld).

