
Sociotherapeut gezocht!! Ben je een aanpakker, enthousiast en leergierig? Dan is deze 

uitdagende vacature misschien wel iets voor jou!  
 
Wie zijn wij? 

De BinnensteBuitenTuin biedt dagbesteding aan kinderen 

en jongeren (6 – 18 jr) die dreigen uit te vallen van school 

of geheel zijn uitgevallen. Vaak zien we bij de jongeren een 

vorm van gedrags- en/of psychiatrische 

problemen. We werken vanuit een systemische visie, 

waarbij het netwerk om de jongeren een grote rol speelt. 

De dagbesteding is gericht op buitenactiviteiten en 

ervaringsgericht leren. Dit doen we voornamelijk buiten in 

de moestuin of het bos.  

 

 

Per half augustus 2019 zijn wij op zoek naar een 

sociotherapeut die zin heeft de handen uit mouwen te 

steken! 

 

 

Werkzaamheden op de BinnensteBuitenTuin. 

 Je zorgt voor een veilig leef- en behandelklimaat. 

 Je begeleidt kinderen en jongeren bij hun 

dagelijkse bezigheden. 

 Inzetten van systeemgerichte interventies. 

 Individuele begeleiding.  

 Contact aangaan en onderhouden met ouders. 

 Vertegenwoordigt de discipline in het 

behandeloverleg en je draagt bij aan het verder 

uitwerken en uitvoeren van herstel 

ondersteunende zorg. 

 Helpt met vormgeven van beleid. 

 Draagt zorg voor een goede dossiervoering. 

 Je geeft vorm aan mentorschap. 

 Tuinieren. 

 Beweging inzetten bij de begeleiding. 

 Creatieve projecten en interventies. 

 

 

Wie ben jij? 

- Ben je flexibel? 

- Heb je affiniteit/ervaring met onze doelgroep? 

- Ben je een enthousiast persoon die stevig in  

zijn/haar schoenen staat? 

- Heb je inlevingsvermogen en ben je creatief? 

- Sta je open voor reflectie en feedback? 

- Kun je buiten het standaardprotocol denken? 

- Heb je ervaring in de kinder- en jeugd GGZ en 

ervaring met jongeren met complexe 

problematiek/opvoedingsproblemen? 

- Heb je een relevante afgeronde HBO opleiding, 

bijvoorbeeld SPH, Social Work, HBO-V? 

- Heb je een inschrijving in het SKJ beroepsregister 

voor jeugd- en gezinsprofessionals? 

 

Wat bieden wij? 

# Een gezellige en uitdagende werkplek.  

# Het betreft een functie voor 8 uur per week. 

# Je krijgt een jaarcontract met uitzicht op een vast 

dienstverband. 

# Het salaris bedraagt minimaal € 1843,- en maximaal € 

3467,- (FWG 45/50) bruto per maand op basis van een 

werkweek van 36 uur. 

# Ondersteuning om jezelf te ontplooien. 

# Veelzijdigheid aan methodieken en interventies. 

 

 

Heb je interesse om te werken op de BinnensteBuitenTuin?  

De BinnensteBuitenTuin biedt onze collega’s gevarieerd en 

zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. 

Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan 

arbeidsvoorwaarden conform cao GGZ. Onze voorkeur gaat 

uit naar digitale sollicitaties. 

 

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een 

positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. 

Het natrekken van referenties en het controleren van 

diploma’s maken onderdeel uit van de 

sollicitatieprocedure. De kosten hiervoor worden vergoed 

door de BinnensteBuitenTuin. 
 

Reageren op deze vacature is mogelijk tot 01-07-2019 

 

Kijk voor meer informatie op de website of bel ons gerust 

bij vragen: 

 

Drs. Y. Hordijk  

BinnensteBuitenTuin  

Herenweg 78, 2361 ET Warmond  

y.hordijk@binnenstebuitentuin.nl 

06 - 38 06 77 28 

www.binnenstebuitentuin.nl 


