
 
 
 

Vacature Systeemtherapeut 
Wil jij met KOOS verschil maken in het leven van kinderen, jongeren en gezinnen? Je krijgt hier de 

mogelijkheid en ruimte om het écht anders te doen. Samen met gezin en hun omgeving kijken we naar 

mogelijkheden en kansen. Veerkracht vormt het startpunt om te doen wat nodig is. Vanuit onze expertise 

gaan we samen aan de slag zodat er beweging komt. Waardoor kinderen, jongeren en ouders zichzelf 

kunnen blijven, ontwikkelen en ontplooien. Want iedereen verdient het om met vertrouwen de toekomst 

tegemoet te gaan. 

Netwerkorganisatie KOOS 

KOOS Utrecht is een netwerkorganisatie en initiatief van Altrecht, De Opvoedpoli, De Rading, Reinaerde en Youké. 

Dit jaar bestaan we drie jaar. Samen met onze partners in de stad vormen we een stevig netwerk waarbinnen we 

elkaar steeds beter weten te vinden. We hebben onze plek in de wijk en buurt verankerd. Vanuit de BASEcamps 

(Buurtgericht-Ambulant-Specialistisch-Expertise team) werken we met een mix van professionals en pakken we 

alle vraagstukken rondom aanvullende specialistische jeugdhulp op. 

Bij het verder bouwen aan KOOS focussen we de komende jaren op de pijlers van KOOS (wijkgericht, gelijkwaardig, 

collectief) en de stedelijke opgaven (Jonge Kind, Wel Thuis, Onderwijs en zorg). Dit doen we door lerend te 

ontwikkelen, te investeren in het vakmanschap van de multidisciplinaire netwerkprofessional, met  behulp van een 

wederkerig netwerk. Zo werken wij elke dag om onze missie waar te maken. 

Wat ga je doen? 

Je biedt systeemgerichte, laagdrempelige, specialistische hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen in jouw wijk. 

Dit doe je vanuit (multidisciplinaire) samenwerking, zowel binnen als buiten KOOS. Je bent er samen met je team 

en partners in de buurt verantwoordelijk voor om de hulp rond kinderen, jongeren en gezinnen zo goed en 

eenvoudig mogelijk te organiseren. 

Als systeemtherapeut ben je goed in staat om je collega's en samenwerkingspartners mee te nemen in de 

denkwereld van de systeemtherapie: een (psychisch) probleem staat nooit op zichzelf en hangt altijd samen met 

een sociale, relationele en culturele context. Met jouw denken en doen zorg je dat belangrijke naasten in een vroeg 

stadium worden betrokken bij het beantwoorden van de hulpvraag. Je kunt bij complexe gezinsproblematiek 

inspringen om onderliggende kwetsbaarheden in kaart te brengen door middel van gezinsdiagnostisch onderzoek 

en hebt hierbij oog voor gezinsdynamieken, patronen en intergenerationele problematiek. Je weet dit op heldere 

en respectvolle manier te bespreken en samen met het gezin en collega's te zoeken naar goede manieren om 

hiermee om te gaan. Je denkt mee in casuïstiekbespreking met je collega's en geeft vanuit jouw expertise 

aanvullende systemische input. 

Wat neem je mee? 

Je bent een ervaren professional en hebt een relevante HBO of WO opleiding én een afgeronde opleiding 

Systeemtherapie. Je beschikt over een SKJ of BIG en NVRG registratie. 

Je hebt ruime ervaring met complexe vragen van kinderen, jongeren en hun gezinnen. Je bent flexibel, weet het 

overzicht en de rust te bewaren in complexe situaties en kunt overstijgend denken en handelen. Je kunt goed 

zelfstandig en samen werken, vindt het leuk om jouw expertise te delen met collega’s en weer te leren van anderen. 

 

Wat krijg je van ons? 

 Een uitdagende functie binnen een organisatie met korte lijnen en ruimte voor jouw inbreng en expertise 

 De mogelijkheid om te werken in een context met de ruimte om het écht anders te doen, in 

samenwerking met andere ambitieuze en bevlogen collega’s (kijk op onze website of LinkedIn pagina 

wie er al bij KOOS werken) 

 Een arbeidsovereenkomst (minimaal 24 en bij voorkeur 28 uur of meer) bij één van de initiatiefnemers 

Uitgangspunt is een bij jouw kennis en ervaring passend salaris in schaal 11 cao Jeugdzorg of schaal 60 

cao GGZ / Gehandicaptenzorg en overige arbeidsvoorwaarden conform betreffende cao  

 

 

 



 
 
 
Oriënteren of Solliciteren? 

Ben je direct al geïnteresseerd en sluit jouw kennis en ervaring aan, dan kun je een sollicitatie sturen naar 
vacature@koosutrecht.nl. Heb je eerst nog een vraag of wil je je vrijblijvend oriënteren, bel dan met Marije 
IJsseldijk-Ludikhuize 06-82819435. 
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