
 

Vacature hoofdbehandelaar m/v - (24-36 uur/week) 
 
Stichting Klimkoord is een organisatie die zich inzet voor ambulante begeleiding, diagnostiek en 
behandeling voor mensen met een hulpvraag gerelateerd aan autisme en/of ADHD. Wij werken 
hierbij graag samen met kleinere zelfstandigen en gespecialiseerde zorgverleners. Samen staan we 
sterk! Onze missie richt zich op zorg op maat leveren vanuit de expertise van onze zorgverleners op 
gebied van begeleiding, kennisbevordering, innovatie en diverse sociale initiatieven. Wij zoeken een 
enthousiaste hoofdbehandelaar die hier een bijdrage aan wil leveren.  
 

Wat doe jij als hoofdbehandelaar? 
• Je biedt behandeling aan cliënten met ADHD en/of autisme, teneinde inzicht te verkrijgen in 

de problematiek en situatie van de cliënt en gehele context c.q. systeem van een cliënt met 
het oog om te leren omgaan met of het verbeteren van deze situatie.  

• Je voert psychodiagnostiek uit met behulp van tests, observaties en interviews teneinde de 
problematiek van de cliënt of het cliëntsysteem in kaart te brengen, te begrijpen en een 
adequate aanpak te formulieren. Je draagt zorg voor de bijbehorende verslaglegging en 
voert adviesgesprekken met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen.  

• Je bent als hoofdbehandelaar eindverantwoordelijk voor de uitvoering van diagnostiek en/of 
behandeling van cliënten door de basis orthopedagoog/aangesloten ZZP’ers. Dit betekent 
dat je overleg pleegt met -en werkbegeleiding biedt aan degene die uitvoering geven aan de 
diagnostiektrajecten/behandelplannen waar jij regiebehandelaar van bent.  

• Je denkt mee met het ontwikkelen van het beleid in zorgaanbod.  
• Je hebt de verantwoordelijkheid voor het laten plaatsvinden van Multidisciplinaire 

overlegvormen.  

Wie ben jij als hoofdbehandelaar? 
• Je beschikt over een relevante afgeronde Wo-opleiding richting het uitvoeren van 

diagnostiek en behandeling (GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychiater, orthopedagoog 
generalist NVO of kinder- en jeugdpsycholoog NIP); 

• Het is een pré als je kennis en ervaring hebt van diverse behandelmethodieken (b.v. CGT, 
EMDR of Schematherapie); 

• Je bent professioneel, integer en kan je flexibel opstellen; 
• Je hebt passie voor de doelgroep en je hebt kennis betreffende de diverse soorten 

zorgverlening en behandelmogelijkheden binnen de autismezorg. 

Wat bieden wij jou? 
• Een zeer zelfstandige en verantwoordelijke functie met ruimte voor het zelfstandig opstellen 

van het beleid rondom Diagnostiek en behandeltrajecten; 
• Een arbeidsovereenkomst conform de CAO sociaalwerk met een marktconform salaris; 
• Een zelfstandige, uitdagende baan waarbij je zeer betrokken in de zorg meewerkt; 
• Een gezellige motiverende werkomgeving waar je samen met collega’s ruimte hebt om te 

groeien in je functie; 
• Een functie waarin de inhoud leidend is en je zelf je tijd kan indelen; 
• Veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid om te handelen binnen gestelde kaders. 
• De samenwerking is open en transparant op alle niveaus; we doen het samen! 

Is je interesse gewekt? 
Dan nodigen wij je uit om cv en motivatiebrief te mailen naar paulazandstra@klimkoord.nl.   
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Paula Zandstra; 06 510 16393 

mailto:paulazandstra@klimkoord.nl

