
 

 

 

Yorneo, thuis in opvoeden en opgroeien. Werk jij oplossingsgericht en betrek je daar graag het hele 

systeem van de cliënt bij om kinderen te laten (op)bloeien? Wil jij gezinnen en kinderen/jongeren 

helpen veerkrachtiger te worden? Dan zijn wij op zoek naar jou! We zoeken een: 

 
Speltherapeut 
 
Locatie:    MOC Emmen 

Uren per week: 12  

 

Wat ga je doen? 

Een aantal kinderen wordt tijdelijk intensieve hulp geboden binnen de dagbehandeling van het 

Medisch Orthopedagogisch Centrum (MOC). Als Speltherapeut observeer, onderzoek en 

diagnosticeer je kinderen via verschillende daartoe geëigende speltherapeutische methodieken. 

Je voert speltherapeutische screeningen en behandelingen uit en neemt deel aan 

behandelbesprekingen en overleggen. Dit alles in samenwerking met andere behandelaars en 

onder regie van de gedragswetenschapper. Tevens draag je zorg voor verslaglegging en 

overdracht. 

 

Wat neem je mee? 

 Een afgeronde post-hbo-opleiding speltherapie met enige jaren ervaring in het werkveld en met  

kinderen en hun systeem/ouders; 

 Affiniteit met het werken met jonge kinderen; 

 Ervaring met oplossingsgericht werken op een behandelgroep; 

 Je kunt handelingsgerichte adviezen geven ten aanzien van de omgang met kinderen en het 

stimuleren van de ontwikkeling van kinderen; 

 Persoonlijk leiderschap om te werken in een resultaatverantwoordelijke omgeving; 

 Registratie als speltherapeut in het register vaktherapie.  

 

Wat bieden wij jou? 

 Je werkt in een resultaatgericht team, waarin collega’s elkaar versterken in het deskundig, 

daadkrachtig en doelgericht werken; 

 Korte communicatielijnen; 

 Salariëring volgens schaal 9 van de CAO Jeugdzorg; 

 Eindejaarsuitkering van 8,3%; 

 Goede pensioenregeling; 

 Tijdelijk dienstverband voor de vervanging van zwangerschapsverlof voor de duur van minimaal  

4 maanden ingaande per 1 juni 2019. Eventueel is er een korte verlenging mogelijk voor het 

afronden van lopende trajecten.  

  



 

 

Over ons 

Yorneo, specialist in opvoeden en opgroeien in Drenthe, zet zich in voor het hervinden van evenwicht 

in het systeem van opvoeders en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren en te 

versterken. We bieden verschillende hulpvormen voor ouders, kinderen/jongeren en professionals. 

Afhankelijk van de hulpvraag vindt de behandeling thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, of op 

locatie plaats. Voor sommige kinderen is dagbehandeling in een Medisch Orthopedagogisch Centrum 

(MOC) nodig. En als thuis wonen (tijdelijk) echt niet meer gaat, helpen we met tijdelijk of langdurig 

verblijf in een pleeggezin of gezinshuis of met Gezinshulpverlening met Verblijf (GmV).  

Meer over Yorneo. 

 

Solliciteren 

Ben je enthousiast geworden en wil je graag bij ons werken? Stuur dan vóór 20 april 2019 je 

motivatiebrief (o.v.v. vacaturenummer 19-13) voorzien van CV naar sollicitatie@yorneo.nl. 

 

Wil je eerst meer weten over de functie? Femke Steennis en Syta Vellinga (beiden speltherapeut 

MOC Emmen) vertellen je graag meer. Je kunt hen bereiken via telefoonnummer (0592) 324 750. 

 

De sollicitatiegesprekken staan gepland op 29 en/of 30 april 2019. 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.  

https://www.yorneo.nl/over-ons
mailto:sollicitatie@yorneo.nl

