
  
 

   
 

De Synergie is een gecertificeerde praktijk die psychologische en pedagogische ondersteuning biedt aan 

verschillende doelgroepen. Iedereen kan bij de Synergie terecht. Naast kennis van de reguliere doelgroep van 

de eerstelijns GGZ zorg hebben wij veel kennis in huis van mensen met een licht verstandelijke beperking, 

forensische hulpvragen en multiproblem gezinnen. Vanuit de WMO en Jeugdwet bieden wij ook ondersteuning 

aan in de thuissituatie. Wij zijn gevestigd in Losser, maar onze psychologen, orthopedagogen en ambulant 

medewerkers staan klaar voor iedereen uit de regio Twente en Twenterand. 

 

Vacature  
Psychomotorisch therapeut (24-32 uur) 

 

Over de functie 

• Het uitvoeren van individuele PMT-sessies bij hulpvragen op het gebied van zelfbeeld, 
lichaamsbeleving, emotieregulatie, weerbaarheid, autonomie en het verwerken van nare ervaringen. 

• Het onderhouden van contacten met derden, waaronder huisartsen en wijkteams; 

• Het participeren in overleg en intervisie. 

Wat verwachten wij van jou? 

• Een HBO diploma op het gebied van Psychomotore Therapie en geregistreerd als vaktherapeut bij de 
FVB; 

• Ervaring strekt tot aanbeveling; 

• Je vindt het leuk om met jeugdigen en volwassen te werken; 

• Je hebt goede contactuele eigenschappen, toont betrokkenheid en je kan goed zelfstandig werken; 

• Je kan je flexibel opstellen en creatief werken, maar kan daarbij ook structuur vasthouden; 

• Je bent resultaatgericht; werkt samen met de cliënt naar een vooropgesteld doel toe en hierbij betrek 

je indien nodig het systeem van de cliënt; 

• Je bent van nature kritisch en nieuwsgierig en je wilt graag leren van elkaar en met elkaar; 

• Nauwkeurigheid in verslaglegging en m.b.t. administratieve zaken. 

Wat mag je van ons verwachten? 

• Een dynamische werkomgeving binnen een team van enthousiaste en professionele medewerkers; 

• Ruimte voor meedenken en eigen initiatief; 

• In overleg zijn er volop mogelijkheden voor opleiding en intervisie; 

• Een grote variatie in problematiek en behandelingen; 

• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening; 

• Uitstekend pensioen via PFZW; 

• Een halfjaar contract met de intentie deze over te zetten naar een vast dienstverband. 

Solliciteren 

Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken en voldoe je aan de functie-eisen? Dan komen we graag met jou in 
contact. Stuur je CV met een motivatiebrief vóór 1 februari 2023 naar dennis@desynergie.nl en we nemen 
contact met je op. Wil je eerst meer inhoudelijke informatie? Neem dan gerust contact op met Dennis 
Schippers via telefoonnummer 0651259713. 
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