Timon is een organisatie voor jeugdzorg en (jong)volwassenenzorg. We richten ons al meer dan 30 jaar op zorg
voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in
onze zorgvisie.
Timon werkt van Noord Nederland tot Zeeland. In Noord Nederland bieden we pleegzorg en ambulante hulp
aan huis, waaronder MDFT.
Gedreven door overtuiging
De motivatie en inspiratie van medewerkers van Timon is de christelijke levensovertuiging. Daarbij kan iedere
jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep doen op Timon. Hierbij
hebben we aandacht voor hun diversiteit.

Word jij onze nieuwe collega? Wij zijn op zoek naar:

MDFT-therapeut
Voor 28-36 uur per week in Flevoland en Veluwe
In het gebied Flevoland en Veluw wil Timon het aanbod uitbreiden en die kans krijgen wij ook. Daarom zoeken
wij versterking.
Multidimensionele Familietherapie (MDFT) is een evidence-based, semi-geprotocolleerde familietherapie
gericht op gezinnen met jongeren van 12 tot 18 jaar.
De functie van MDFT therapeut kenmerkt zich door het toepassen van een beproefde set van interventies
passend binnen de MDFT methodiek afgestemd op de specifieke vragen van gezinnen met complexe
meervoudige problematiek.
De MDFT therapeut werkt in een team van maximaal 5 tot 6 therapeuten en wordt inhoudelijk gesuperviseerd
door de opgeleide MDFT supervisor.
Dit ben jij
Je bent ondernemend en proactief. Je bent iemand die stil durft te staan bij emoties en tegelijkertijd
pragmatisch. Je bent optimistisch ingesteld en bereid tot werken buiten kantooruren. Je hebt de opleiding tot
MDFT-therapeut afgerond. Je bent in voor een nieuwe uitdaging. Je woont in de regio Zuid Drenthe / IJsselland.
Verder beschik je over:
 een relevante HBO of WO opleiding.
 meerdere jaren hulpverleningservaring.
 kennis van jongeren met ernstige gedragsproblemen en/of sociaal emotionele problemen.
 kennis van systeemgerichte benadering.
 kennis van de sociale kaart, of de mogelijkheid je daar snel in te werken.
Doel van de functie
Als MDFT-therapeut pas je de MDFT methodiek toe op jongeren en hun gezinssysteem met ernstige en
complexe gedragsproblemen. Voor deze plek ben je reeds opgeleid of wordt je opgeleid tot MDFT-therapeut in
het behandelen van meervoudige gedragsproblematiek en in middelengebruik en –afhankelijkheid. Je bent
werkzaam op de verschillende domeinen en outreachend.

Hoe bereik je dat:
 Je past de MDFT methodiek toe.
 Je werkt samen met de MDFT-supervisor aangaande de MDFT behandeling.
 Je maakt deel uit van een intervisiegroep.
De salariëring van een gediplomeerd MDFT-therapeut is volgens de CAO Jeugdzorg in schaal 10 (€ 2.627,23 - €
3.946,90) bruto per maand bij een fulltime dienstverband).
Contact
Dit betreft een doorlopende vacature. Wanneer je de opleiding tot MDFT-therapeut hebt afgerond, dan
nodigen wij je uit te solliciteren.
Bij Timon werken we met een online sollicitatieformulier. Klik hier om naar het formulier te gaan en te
solliciteren! Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Wim van Wijk, gebiedsmanager, 0618501645.

