Voor werkzaamheden in kwaliteitsbewaking van de MBT methodiek zoeken wij op korte termijn
enthousiaste en getalenteerde professionals, die zich verder willen ontwikkelen binnen MBT op
methodisch en organisatorisch vlak. Deze taken zijn te combineren met een functie als (co-)trainer bij
MBT Nederland of als behandelaar binnen de Viersprong.

MBT Consulent (in opleiding)
voor 12-36 uur per week
Wat ga je doen binnen deze functie?
Als consulent stimuleer en borg je de juiste toepassing van de behandelmethodiek en vertaal je
afwijkingen naar verbeterdoelen en -plannen. Je houdt je eigen kennis en deskundigheid op peil en
levert een actieve bijdrage aan de kwaliteitsbewaking en deskundigheidsbevordering van betrokken
managers, supervisoren, therapeuten en behandelteams. Dit doe je door het geven van consultaties.
Daarnaast is er de mogelijkheid om trainingen en coaching te geven aan therapeuten en
supervisoren. Ook geef je aanbevelingen op cliënt-, therapeut-, programmasupervisor- en
instellingsniveau met als doel het voortdurend verbeteren van de toepassing van de
behandelmethodiek en de daarmee samenhangende behandelresultaten. Je ondersteunt het
management van de Viersprong met advies op het gebied van kwaliteit en de toepassing van de
behandelmethodiek. Je ontvangt hiërarchisch leiding van en rapporteert aan de directeur
expertisecentrum MBT Nederland.
Deze functie kan eventueel gecombineerd worden met andere functies zoals die van MBT
behandelaar en/of MBT (co-)trainer. Kijk hiervoor op onze website:
www.deviersprong.nl/vacatures/.
Als MBT behandelaar ga je het volgende doen:
Je behandelt op de MBT afdeling in een intensief ambulante of deeltijd setting volwassenen met een
Borderline persoonlijkheidsstoornis. Je geeft daarbij zowel individuele als groepstherapie binnen één
van de MBT behandelprogramma’s. Je werkt nauw samen met andere disciplines binnen een ervaren
team van MBT professionals. Uiteraard werk je met het MBT kwaliteitssysteem. Je wordt betrokken bij
nieuwe ontwikkelingen en je kunt zelf bijdragen aan innovaties en er zijn mogelijkheden een actieve
rol te gaan spelen in toekomstige onderzoekslijnen of kennisoverdracht via presentaties, publicaties
en opleidingen.
Naar wie zijn we op zoek?
 Je hebt een academisch werk- en denkniveau, aangevuld met een BIG-registratie als GZpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of psychiater.
 Je hebt kennis van en ervaring met (behandelingen voor) persoonlijkheidsstoornissen, in het
bijzonder de theoretische basis en evidence-based behandelingen voor BPS.
 Je beschikt over gedegen kennis van en meerdere jaren ervaring met de MBT
behandelmethodiek in een deeltijd- en/of ambulante setting. Indien je momenteel niet in een
MBT programma werkzaam bent, bieden we je de mogelijkheid om een combinatiefunctie uit
te oefenen en voor 16 tot 24 uur per week werkzaam te zijn op de MBT afdeling bij één van de
locaties van de Viersprong.
 Indien je ervaring met de implementatie van MBT programma’s en het inrichten en managen
van een MBT afdeling hebt, is dit een pre.





Je hebt een registratie als MBT supervisor of als MBT therapeut en ervaring in het werken met
het MBT kwaliteitssysteem als programmasupervisor. Indien je nog geen
programmasupervisor rol hebt vervuld in MBT zal je deze functie wekelijks 8 - 16 uur gaan
invullen voor een periode van een jaar binnen de organisatie.
Je bent organisatorisch sterk, flexibel en stressbestendig. Ook heb je een uitstekende
mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels.

Wat wij bieden en hoe je kunt reageren:
Een boeiende en uitdagende functie binnen een groeiende organisatie. De arbeidsvoorwaarden zijn
conform de CAO-GGZ. Deze functie kan ook ingevuld worden naast je eigen baan als behandelaar
(binnen een instelling of een eigen praktijk) en kan gecombineerd worden met twee andere functies,
die van MBT (co-) trainer of die van behandelaar. Ben je ervaren in een dergelijke functie of heb je
nog weinig ervaring maar zie je jezelf terug in het geschetste profiel en ben je enthousiast? We
nodigen je graag uit om te solliciteren op deze inspirerende functie!
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wendy Verhagen, Coördinator MBT Nederland
telefonisch te bereiken via 088-7656802, of per email: info@mbtnederland.nl. Je brief met uitgebreid CV
(o.v.v. vacaturenummer 17.114) ontvangen we graag uiterlijk 15 november 2017 via
sollicitatie@deviersprong.nl.

Over MBT Nederland:
MBT Nederland is hét expertisecentrum voor scholing, ontwikkeling en kwaliteitsborging op het gebied
van Mentalization Based Treatment. De missie van het expertisecentrum MBT Nederland is om de
beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige en bewezen effectieve varianten van MentalizationBased Treatment (MBT) in Nederland/Vlaanderen te vergroten. De activiteiten van het
expertisecentrum MBT Nederland concentreren zich op kennisoverdracht (het aanbieden van
kwalitatief hoogwaardige opleidingen en supervisie), het bieden van een kwaliteitssysteem voor het
ondersteunen bij de implementatie en het borgen van kwaliteit bij de uitvoering van lopende MBTbehandelprogramma’s en ontwikkeling en ondersteuning van innovatieve adaptaties van MBT voor
nieuwe complexe doelgroepen. Voor meer informatie ga naar: www.mbtnederland.

