
 

Vacature muziektherapeut  

Stichting voorzieningen voor Verstandelijk en Meervoudig Gehandicapten Zwolle e.o. biedt 
dagbesteding, ambulante begeleiding, wonen en logeren aan verstandelijk en meervoudig 

gehandicapte kinderen, jongeren, jong volwassenen en volwassenen. 

Wij zijn per direct opzoek naar een muziektherapeut (m/v). 
 

Binnen onze stichting wordt er in multidisciplinair verband samengewerkt. Er is een nauwe 
samenwerking tussen betrokken medewerkers: groepsleiding, vakgerichte medewerkers en 
coördinator. We zoeken een muziektherapeut die in staat is om vorm te geven aan deze 
multidisciplinaire manier van werken. Als muziektherapeut  ben je verantwoordelijk voor 
groepstherapie en individuele behandeling van onze cliënten.  
 
Functie eisen: 
• HBO opleiding muziektherapie aan een van de erkende opleidingen; 
• Theoretische kennis en praktijkkennis van de vakgebieden ontwikkelingspsychologie, 

pedagogiek, neurologie, didactiek en psychiatrie; 
• Kennis van therapeutische methoden en technieken en vaardigheid in de toepassing ervan 

binnen muziektherapie;  
• Vaardigheden in het opbouwen en onderhouden van een therapeutische relatie; 
• Goede communicatieve en schriftelijk vaardigheden; 
• Eventuele ervaring met BIM; 
• Trefwoorden; betrokken, enthousiast, zelfstandig, relativerend. 

Taken:  
• Je geeft groepstherapie en individuele therapieën; 
• Ja kan zelfstandig doelen bepalen en deze uitvoeren; 
• Je kan je behandelwijze afstemmen met groepsleiding en medewerkers van het multidisciplinair 

team; 
• Je kan gestelde doelen toetsen en evalueren; 
• Je kan teams en andere vakgerichte medewerkers coachen op je vakgebied; 
• Je houdt je op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied en bestudeert relevante 

vakliteratuur. 
 
Wij bieden:  
• Een boeiende en afwisselende baan binnen een sterk in ontwikkeling zijnde Stichting waarbij 

kleinschaligheid is gewaarborgd ; 
• Een contract voor bepaalde tijd, met eventueel zicht op onbepaalde tijd; 
• Een contract voor 8 uur, met eventueel zicht op meer uur; 
• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg.  
 
Informatie en sollicitatie  
U kunt uw CV en sollicitatiebrief sturen naar: vacature @de-kameel.nl. 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Joan Albrecht of Sharon Dekker, 038-4537809. 
Meer informatie over onze stichting kunt u vinden op: www.de-kameel.nl.  


