
 

 

 
Raadthuys GGZ wil graag versterking van: 

- Psychiater  
- Verpleegkundig Specialist  
- Klinisch psycholoog/Psychotherapeut 

 

 

 

24-32 uur per week Behandelmogelijkheden voor mensen met ernstig vroegkinderlijk trauma, 

persoonlijkheids- en hechtingsproblematiek zijn schaars en de wachtlijsten zijn heel lang. 

Raadthuys wil als kleinschalige GGZ instelling een trauma sensitieve behandeling kunnen 

aanbieden voor deze mensen.  
 

Wie zoeken we? Daarom is Raadthuys op zoek naar uitbreiding van ons team met 

behandelaren die affiniteit hebben met deze complexe doelgroep en trauma sensitief 

werken. Ben je psychiater en wil je juist met deze mensen werken in een multidisciplinair 

team in verschillende samenstellingen? Zou je dan met ons contact willen opnemen ? 

Deze vraag zouden we eveneens willen stellen aan een verpleegkundig specialist, die een 

belangrijke toegevoegde waarde heeft als teamlid. 

Tenslotte zouden we ook graag kennis maken met een klinisch psycholoog/psychotherapeut, 

die samen met het team werkt aan herstel van vertrouwen en verbinding bij mensen met 

ernstig vroeg kinderlijk trauma. 

 

Wie zijn we? Werken bij Raadthuys GGZ betekent werken in een prettige en natuurgerichte 

werkomgeving, waarbij verbinding, vertrouwen, continuïteit en duurzaamheid belangrijke 

kernwaarden zijn binnen onze organisatie en als uitgangspunt dienen voor goede zorg aan 

cliënten.    

We bieden multidisciplinaire behandeling in een ambulante warme omgeving zowel verbaal- 

als lichaamsgericht. We werken vanuit positieve gezondheid, met ervaringsdeskundigen en 

betrekken bij voorkeur naasten in overleg met de cliënt. Daarbij gaan we uit van de eigen 

leefomgeving en stemmen we de zorg af met de hulp die de cliënt thuis ontvangt en nodig 

heeft. 

Raadthuys heeft zowel een generalistisch aanbod als specialistische behandelingen voor 
verschillende doelgroepen.  
We willen ons de komende jaren verder inzetten in de ontwikkeling van behandelvormen 
voor mensen met ernstig vroeg kinderlijk trauma. Raadthuys GGZ heeft zowel kind/jeugd én 
volwassenen/ouderen onder één dak. 

Raadthuys GGZ wil graag het team versterken 
voor de behandeling van mensen met ernstig 
vroegkinderlijk trauma 

 



 

 

Wat kunnen we geven? Naast een fijne werkomgeving in Elst (Gld) bieden we een functie 

voor 24-32 uur per week. Werktijden in overleg in te plannen. De arbeidsvoorwaarden zijn 

conform cao GGZ. Er wordt volop ontwikkeld en er is aandacht voor individuele uitdagingen.  

Meer informatie? Enthousiast geworden en wil je solliciteren? Stuur dan een CV met jouw 

motivatie naar Désirée Krol (Directeur Zorg)  d.krol@raadthuys.nl of mail of bel gerust als je 

eerst meer wilt weten naar 0481-371199. www.raadthuys.nl 
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