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Vacature Speltherapeut 

 
Ben jij een cliënt-centered, positieve en zelfstandige speltherapeut die graag samen optrekt met 

ons begeleidings- en behandelteam?  
Dan zoeken we jou! 

 
 
Functiebeschrijving 
Als ‘speltherapeut’ ben je samen met het behandelteam en onder supervisie van de regiebehandelaar 
verantwoordelijk voor de speltherapie trajecten bij Asendo. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en 
uitvoeren van een therapeutisch plan van aanpak die bijdraagt aan de opheffing van stagnaties in de 
(fysieke en mentale) ontwikkeling van kinderen/ jongeren. 
Daarnaast krijg je, indien gewenst, de mogelijkheid om Speltherapie verder uit te breiden en te ontwikkelen 
binnen ons zorgaanbod. 
 
Wat ga je doen 
 

• Je zorgt voor een veilige en prettige omgeving voor de therapeutische behandeling. 

• Je bent op de hoogte van achtergrondinformatie en het voorgestelde behandeldoel van kinderen/ 
jongeren. 

• Verricht observaties en vertaalt dit naar een therapeutisch behandelplan. 

• Je bespreekt en stemt het therapeutisch plan van aanpak af met het gezin en overige in- en extern 
betrokkenen. 

• Je voert het therapeutisch plan van aanpak uit door inzet van passende activiteiten, al dan niet in 
groepsverband. 

• Je bewaakt uitgezette lijn en behandelcontext; monitort de te behalen therapeutische 
(behandel)doelen, signaleert hierbij afwijkingen in de behandelcontext en doet voorstellen ter 
verbetering.  

• Je doet voorstellen ten behoeve van het al dan niet inschakelen van specialisten/ behandelaars. 

• Je koppelt tijdig informatie terug aan het gezin en overige in- en externe betrokkenen. 

• Je evalueert periodiek het effect van de therapeutische behandeling conform de gemaakte 
afspraken. 

 
 
Over onze organisatie 
Asendo biedt gespecialiseerde hulp aan mensen met psychische problemen door bijvoorbeeld autisme, 
ADHD, depressieve gevoelens, angst, trauma, maar ook opvoedmoeilijkheden. We werken samen aan 
duurzame gedragsverandering van kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen. Iedere hulpvraag 
en situatie is uniek, daarom heeft Asendo een breed en divers aanbod: diagnostiek, behandeling (basis- en 
specialistische GGZ) en begeleiding. We doen dit door inzet van onze best-practice werkwijze ‘Samen aan 
de Slag’ om iemand weer gelukkig te krijgen maar ook zo zelfstandig mogelijk. Zo wordt er een fundament 
gelegd om verder te kunnen groeien en vanuit eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. We werken 
in Hart van Brabant, West-Brabant Oost en West-Brabant West. 
 
Met Asendo sta je er niet alleen voor, we doen het samen.  
 
Wie ben jij? 
Jij bent een enthousiaste en deskundige speltherapeut die de trajecten zelfstandig kan vormgeven. Je hebt 
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affiniteit met het begeleiden en betrekken van ouders bij de therapie. Samenwerken met collega’s binnen 
verschillende casussen is voor jou een interessante toevoeging aan je werkzaamheden.  
 
Wat vragen wij van jou? 
Je hebt een relevante afgeronde opleiding tot speltherapeut, een registratie in het vakregister en minimaal 
2-3 jaar relevante werkervaring met de doelgroep.  
 
Wat bieden wij? 
Het betreft een overeenkomst met uren in overleg (8-12 uur). Salariëring conform de CAO-jeugdzorg 
schaal 9. Asendo biedt Scholingsmogelijkheden t.b.v. het behoud van de beroepsregistratie en maakt zich 
sterk voor een gezonde werk- en leeromgeving (Medewerkers Tevredenheidsonderzoek geeft afgerond 
een 8). Wij bieden tevens de mogelijkheid de opdracht op ZZP-basis uit te voeren.  
De vacature kan eventueel ook in combinatie als jeugd- en gezinsprofessional (ambulante begeleiding) om 
tot een volledige werkweek te komen. 
 
Je werkt in een prettig, gemotiveerd, zelfstandig en kundig team, waarin je de kans zult krijgen je talenten 
optimaal in te zetten. Kennisdeling en kwaliteitsontwikkeling staan hoog in het vaandel. Het contract betreft 
een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging bij gebleken geschiktheid en gelijkblijvende 
omstandigheden. 
 
Wil jij aan de slag als speltherapeut?  
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar personeelszaken@asendocare.nl onder vermelding van ‘Sollicitatie 
speltherapeut’. 
 
Voor deze vacature hanteren wij geen sluitingsdatum. Je ontvang zo snel mogelijk na jouw sollicitatie 
bericht. Uiterlijk binnen 5 werkdagen. 
 
Heb je vragen over de vacature? Neem gerust contact op met onze collega Nadine van Wezel. Zij is 
bereikbaar via telefoonnummer 013-737 01 66. Kijk voor meer informatie op www.asendocare.nl. 

 
 
Voor wervingsbureaus en bemiddelaars: wij stellen geen prijs op acquisitie naar aanleiding van 
deze vacature.  
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