
 

Vacature regiebehandelaar - (24-36 uur/week) 
 
Ben jij een betrokken regiebehandelaar en wil je graag werken in een organisatie waar zorg, kwaliteit 
en maatwerk voorop staat, dan zijn wij op zoek naar jou!   
 
Stichting Klimkoord is een gespecialiseerde zorgorganisatie gericht op autisme en ADHD, die actief 
zorg levert in de Zuid-Holland. Wij bieden diagnostiek, behandeling en ambulante begeleiding.  
Je komt te werken in een klein hecht team van 20 collega’s. Daarnaast hebben we ruim 140 ZZP 
zorgprofessionals, die ons veel zorg uit handen nemen.  
 

Wat doe jij als regiebehandelaar? 
• Je zorgt voor meer inzicht in de problematiek en situatie van de cliënt en gehele context.  
• 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 regiebehandelaar eindverantwoordelijk voor de uitvoering van deeldiagnostiek 
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.  

Wat neem je mee als regiebehandelaar? 
• Een relevante afgeronde Wo-opleiding richting het uitvoeren van diagnostiek en 

behandeling. 
• Het is een pré als je kennis en ervaring hebt van diverse behandelmethodieken; 
• Een professionele, integere en flexibele opstelling. 
• Passie voor de doelgroep en kennis betreffende de diverse soorten zorgverlening en 

behandelvormen binnen de autisme -en AD(H)D zorg. 

Wat bieden wij jou? 

• Een zelfstandige en verantwoordelijke functie, waarin je meedenkt over het beleid rondom 

diagnostiek en behandeltrajecten.  

• Een goed salaris conform de CAO sociaalwerk (Schaal12). 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden als vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, bijdrage 

zorgverzekering, extra verlof en opleidingsmogelijkheden. 

• Veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid om te handelen binnen gestelde kaders. 

• Een fijne inspirerende werkomgeving met collega’s en zorgverleners waar je ruimte hebt om 

te groeien in je functie. De samenwerking is open en transparant op alle niveaus. We doen 

het samen! 

 

Is je interesse gewekt? 
Herken je jezelf in deze functie en ben je enthousiast geworden, dan wordt je van harte uitgenodigd om te 
solliciteren! Klik hier (online sollicitatieformulier) 

Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Paula Zandstra via 06-51016393. 


