
 
 
 
 
 
 

 

 

Vacature Psychomotorisch Therapeut K&J en volwassenen 
(locatie Zeist) 

 
ONZE MISSIE 
Bij TOPP-zorg behandelen we zowel kinderen, jongeren als volwassenen. We geloven dat 
behandeling bestaat uit het verminderen van klachten in combinatie met het vergroten van de 
natuurlijke veerkracht van mensen. We stellen deze uitgangspunten centraal in ons aanbod. 
We volgen de richtlijnen, maar zoeken vooral samen met cliënten naar wat er aan de hand is. 
Hoe zijn de problemen ontstaan en wat is er nodig om zich weer beter te voelen en (beter) te 
kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven (school, werk, hobby’s etcetera).  
 
ONS TEAM EN BEHANDELAANBOD 
We bestaan ruim 5 jaar. De locatie in Zeist is in juni 2021 gestart en inmiddels staat er een 
kundig team en zijn we toe aan een uitbreiding van het aanbod met psychomotore therapie en 
groepstherapie. Momenteel zijn er verschillende disciplines werkzaam, zoals GZ-psychologen, 
Orthopedagoog Generalisten, kinder- en jeugdpsychologen NIP, Psychotherapeuten, Klinisch 
Psychologen en Psychiaters. In het team mist een psychomotorisch therapeut (PMT-er) die met 
zowel jeugdigen (en hun ouders) als met volwassenen wil werken. We hebben goede contacten 
met de wijkteams in de regio. 
 
We bieden diagnostiek en een uitgebreid behandelaanbod aan cliënten van ca 4 tot 100 jaar. 
We behandelen jeugdigen met uiteenlopende problemen, zoals ADHD, ASS, PTSS, angst en 
stemmingsstoornissen, en hechtingsproblematiek. Bij jeugdigen wordt altijd samengewerkt 
met het systeem om het kind heen (ouders, school). Soms blijkt dat een ouder belemmerd 
wordt in zijn/haar ouderschap doordat er bijvoorbeeld sprake is van onverwerkt trauma. In die 
gevallen kunnen we behandeling bieden aan de ouder(s). De lijnen tussen de afdeling 
volwassenen en jeugdigen zijn kort (als we al van afdelingen spreken).  De volwassenen die zich 
bij ons aanmelden worden vaak behandeld voor (c)PTSS, gestagneerde rouw, angst en 
stemmingsstoornissen, en persoonlijkheidsproblematiek. Het behandelaanbod bestaat uit o.a. 
cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, spelpsychotherapie en systeemtherapie. 
We werken zo kort als kan en zo lang als moet.  
 
We vinden het daarnaast belangrijk om te innoveren. Indien mogelijk werken we graag mee 
aan wetenschappelijk onderzoek (m.n. vanuit de Universiteit Utrecht).  
 
WIJ ZOEKEN een collega die een HBO-opleiding tot psychomotorische therapie heeft afgerond 
en die met kinderen, jongeren en hun ouders wil en kan werken. Daarnaast zie je ook een 
uitdaging  in de behandeling van volwassenen met een eigen hulpvraag los van ouderschap of 
de kinderen. Je werkt graag in teamverband en levert vanuit beweging en creativiteit een 
bijdrage aan de behandeling van onze cliënten. Je behandelt en begeleidt cliënten hierbij 
individueel of in gezins- of groepsverband. Je probeert je hierbij op elk van hen zo goed mogelijk 



af te stemmen en bij te dragen aan het herstel door middel van psychomotorische therapie. 
Daarnaast observeer je de voortgang en draag je zorg voor een correcte registratie van het 
traject. Je hebt oog en oor voor het hele verhaal van de client. Je werkt vanuit een warm hart, 
maar met een koel hoofd.  

We zoeken naar een collega die zijn of haar creativiteit om kan zetten in interventies die passen 
bij de behandeldoelen van de client.  

De nieuwe collega die we zoeken houdt van puzzelen en zoeken naar oplossingen en werken 
in teamverband. Je bent innovatief en vindt het leuk om het (zorg)aanbod van TOPP-zorg 
verder vorm te geven.  

WIJ BIEDEN 
• Door de veelzijdigheid van het aanbod en de deskundigheid van de collega’s is er een

uitdagende werkomgeving.
• We vinden het belangrijk om te investeren in jouw persoonlijke en professionele

ontwikkeling.
• Een arbeidsovereenkomst voor 8-16 uur per week als Psychomotorisch Therapeut

(FWG 55).
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO-GGZ (vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en

pensioenregeling PFZW).

REAGEREN 
Lijkt het je leuk om in een kleinschalige instelling te werken en deel uit te maken van ons team? 
Stuur dan je motivatie en cv naar Mariken Spuij (directeur / Klinisch Psycholoog / 
Psychotherapeut / Orthopedagoog-Generalist, marikenspuij@topp-zorg.nl). 

Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Mariken. Te bereiken via 
MarikenSpuij@topp-zorg.nl. 


