
WIL JIJ 
MENSEN 

HELPEN EN 
DAGELIJKS 
HUN GROEI 
ERVAREN?

DA’S HEEL NORMAAL BIJ READY 
FOR CHANGE



VERSLAVING IS NIET 
ALLEEN DIE VERSLAAFDE 

ONDER DE BRUG, MAAR 
VERSLAVING KOMT IN 

ALLE LAGEN VAN DE 
SAMENLEVING VOOR

Een 43-jarige man die de controle kwijt is over 
zijn alcohol- en cokegebruik. Een alleenstaande 
moeder van 27 jaar die stiekem jointjes rookt in 
de schuur als haar kinderen aan het spelen zijn. 
Een gepensioneerde weduwnaar van 68 jaar die 
alleen nog maar wijn drinkt en eenzaam is. Een 
19-jarige jongeman die 10 uur per dag gamet, 
steeds meer designerdrugs gebruikt en niet meer 
naar school gaat, zijn ouders zijn radeloos.

Met dit soort aanmeldingen hebben wij dagelijks te maken en binnen de 
kortste keren staan deze strijders voor onze neus om de eerste stappen te 
zetten naar herstel. 

MAAR WIE ZIJN WIJ DAN?
Ready for Change werd in 2008 opgericht door Richard van den Ende en 
zijn partner Patricia Zegwaard. Richard vocht zelf jarenlang tegen de ziekte 
die verslaving heet. Tot hij hulp zocht. Want hoe kun je mensen met een 
probleem het beste helpen? Door je ervaring te delen en te weten wat 
iemand doormaakt.

Sindsdien is Ready for 
Change uitgegroeid tot een 
toonaangevende GGZ instelling 
binnen én buiten Rotterdam. 
Wij werken in een team van 50 
gemotiveerde medewerkers die 
iedere dag weer het beste uit 
zichzelf én uit onze cliënten halen. 

Ready for Change biedt ambulante 
zorg met korte en krachtige 
behandeltrajecten. Iedere dag 

ervaren onze medewerkers de 
groei van hun cliënten, de kracht 
die zij hebben om door te zetten 
en de durf om terug te gaan naar 
wie zij waren voor de verslaving de 
overhand nam. 

En dat voelt goed. Heel goed zelfs! 
Want iemand helpen om zichzelf te 
helpen is het mooiste cadeau wat je 
kan geven.

IEMAND KAPOT BINNEN 
ZIEN KOMEN EN NA ONS 
B E H A N D E L T R A J E C T 
VOL ZELFVERTROUWEN 
HET LEVEN NUCHTER 
TEGEMOET GAAN 

DA’S HEEL NORMAAL BIJ 
READY FOR CHANGE

Wil jij meehelpen in de strijd om verslaving de baas te worden? 
Wil jij mensen helpen en dagelijks hun groei ervaren? 
Wil jij werken in een platte organisatie waar ieders stem wordt gehoord? 

Da’s heel normaal bij Ready for Change! 

Is dat voor jou ook normaal? Solliciteer dan vandaag nog! Tot snel!  

KLIK HIER EN SOLLICITEER DIRECT



SAMEN DE BEST MOGELIJKE ZORG LEVEREN
Je hebt vast al talrijke vacatures gelezen en 
overal beloven ze hetzelfde. Prachtige teksten 
over de bedrijfscultuur, hoe hecht het team is en 
jouw toekomstige werkplek waar je een verschil 
kan maken. 

Puntje bij paaltje ben je meestal in je eentje 
een strak behandelprotocol aan het uitoefenen 
waar weinig ruimte is voor eigen input. 

Bij Ready for Change gaat dat 
anders. Daphne Kanner heeft het 
stokje van Richard en Patricia 
overgenomen na jarenlang zelf 
als GZ-Psycholoog bij Ready for 
Change te hebben gewerkt. 

Tijdens haar werkzaamheden als 
GZ-psycholoog kwam ze er al snel 
achter dat iedereen op zijn of haar 
eigen manier herstelt van de ziekte 
van verslaving. Zij weet dat een 
zijsprong in het behandeltraject 
soms nodig is om de beste zorg te 
kunnen verlenen. 

Onze effectieve behandelingen 
zijn gestoeld op cognitieve 
gedragstherapie, systeemtherapie, 
ACT, schematherapie, EMDR en een 
kennismaking met het 12 stappen 
programma. In de loop der jaren 
zijn er vele methodes bijgekomen 
die vaak al door onze medewerkers 
zijn aangedragen. Een eclectische 
en bewezen verzameling aan 
verschillende behandeltechnieken 
die mensen dagelijks helpt echte 
gedragsverandering teweeg te 
brengen. 
En daar zijn we maar wat trots op! 

Wil jij outside-the-box kunnen denken om zo de beste zorg te leveren?
Wil jij bijdragen aan een effectieve en vernieuwende behandelmethode?
Wil jij de vrijheid om beslissingen te kunnen maken?

Da’s heel normaal bij Ready for Change! 

Is dat voor jou ook normaal? Solliciteer dan vandaag nog! Tot snel!  

EEN BEHANDELING 
BESTAAT UIT DE BESTE 
BEWEZEN EN EFFECTIEVE 
BEHANDELMETHODEN. 
OMDAT ELKE CLIËNT 
ANDERS IS, WORDT ELKE 
BEHANDELING OP MAAT 
SAMENGESTELD

DA’S HEEL NORMAAL BIJ 
READY FOR CHANGE

WIST JE DAT… 
NIET ALLEEN WIJ, MAAR OOK ONZE CLIËNTEN HEEL 
TROTS OP ONS ZIJN? READY FOR CHANGE WORDT DOOR 
HEN BELOOND MET EEN 9,7 IN 2022!

- cijfers zorgkaart op 14.06.2022 - 

NIEMAND IS HETZELFDE. 

ELKE CLIËNT VERDIENT DE 
BESTE BEHANDELING DIE 

ECHT BIJ ZE PAST
KLIK HIER EN SOLLICITEER DIRECT



EEN NORMALE DAG
BIJ READY FOR CHANGE
Geen werkdag is hetzelfde bij Ready for Change, maar een 
normale dag ziet er zo ongeveer uit.

08:45 – 09:15

13:00 – 13:45 

13:45 – 15:00 

15:00 – 16:00 

16:00 – 16:45 

16:45 – 17:15 

17:15 - …

09:15 – 11:15 

11:15-11:30

11:30 – 13:00 

VOORBEREIDEN

LUNCH

INDIVIDUELE 
BEHANDELING

MDO

WERK- 
BEGELEIDING

ADMINISTRATIE  
EN MAIL 
BIJWERKEN

ONTSPANNEN

INTAKES

VOORBEREIDEN

SYSTEEM- 
THERAPIE

Je start samen met je team en neemt de dag door, je 
leest dossiers in of bespreekt met je collega’s de dag 
voor.

Je kijkt er naar uit samen met je collega’s te 
ontspannen en te lachen. Na je lunch ga je nog even 
een ommetje maken door de mooie binnenstad van 
Rotterdam. 

Een cliënt die je al een tijdje begeleidt staat ingepland 
voor een 1:1 behandeling. Prachtig om te zien hoe 
jouw cliënt weer vol zelfvertrouwen en hoop naar de 
toekomst kijkt.  

Met het multidisciplinaire behandelteam bespreek je 
de voortgang van jullie cliënten. 

Samen met je werkbegeleider reflecteer je op 
jouw eigen professionele ontwikkeling, wensen en 
behoeftes. 

Na deze dag nog even je mailtjes en administratie 
bijwerken zodat je dat niet na je werkuren nog hoeft te 
doen. 

Je collega’s hebben je uitgedaagd voor een pingpong 
toernooi op kantoor! Die backhand die je al stiekem 
had geoefend komt nu mooi van pas. Let’s play! 

Vandaag staat er voor jou een intake klaar. Nieuwe 
cliënten die terneergeslagen het gesprek beginnen, 
maar na de eerste kennismaking met jou hoopvol de 
strijd tegen verslaving aan willen gaan. Mooi om te 
zien dat je ze nu al beetje kan helpen.  

Je leest je in op de volgende sessie. Systeemtherapie 
met de partner én kinderen van je cliënt. Het is 
het eerste familiegesprek dus dat maakt het extra 
uitdagend. 

Je begeleidt een waardevolle sessie systeemtherapie 
waar de naasten van je cliënt aan het woord komen. 



DE CLIËNT IS 
BELANGRIJK. MAAR 

JIJ NET ZO! 
SAMEN MAKEN 

JULLIE HET VERSCHIL

IS DIT NORMAAL VOOR JOU?
VOOR ONS WEL! 

De term: “De cliënt centraal zetten” heb je vast wel eens 
voorbij zien komen. Bij Ready for Change sta jij samen op 
de gedeelde eerste plek. Natuurlijk doet de cliënt het zware 
werk, maar jij bent de kruiwagen die dit werk een stukje lichter 
maakt. 

Als jij je gewaardeerd en op je plek voelt, dan bevordert dat 
het herstel van onze cliënten. Werk hoort leuk en uitdagend te 
zijn en daar staan mooie beloningen tegenover. 

NERGENS BEN 
IK ZO GEZIEN EN 
GEHOORD ALS HIER; 
ONTZETTEND KUNDIGE, 
LIEVE, BETROKKEN 
MEDEWERKERS DIE 
ZORG OP MAAT 
LEVEREN. EEN WARM EN 
VEILIG BAD. 

DA’S HEEL NORMAAL BIJ 
READY FOR CHANGE
- Gedeelte van een reactie op 
zorgkaartnederland.nl -

WANNEER JIJ BIJ ONS WERKT KUN JE GENIETEN VAN DE VOLGENDE  
VOOR ONS NORMALE  DINGEN

CAO VOLGENS DE GGZ
Dus gewoon eerlijk betaald, een 
eindejaarsuitkering en vakantiegeld. 
En aan vrije dagen niet te kort!

Hybride werken
Kun jij je werkzaamheden ook 
gedeeltelijk thuis uitvoeren? Wij 
houden je niet tegen! Scheelt weer 
een stukje heen en weer reizen. 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn
Misschien een ver van je bed show 
maar toch fijn om te weten dat 
je onbezorgd van je oude dag 
kan genieten met een uitstekend 
pensioenplan. 

Macbook
Om goed hybride te kunnen werken 
heb je natuurlijk een laptop nodig. 
Daar zorgen wij voor én je mag 
deze Macbook ook gewoon privé 
gebruiken. 

Een persoonlijk wellbeing plan 
Heb jij voldoende aandacht voor 
jouw professionele ontwikkeling of 
ontspanning? Regelen we voor je! 

Personeelsuitjes
En dan gaan we niet naar een saai 
mosterdmuseum maar doen iets 
wat we allemaal leuk vinden! Waar 
Abraham de mosterd haalt hoeven 
we echt niet te weten. 

Fietsplan 
Die overvolle metro coupés tijdens 
spitsuren zat? Onze locatie in het 
centrum van Rotterdam is uitstekend 
te bereiken op de fiets. En aan een 
nieuwe fiets helpen wij jou!  

Indrukwekkende werkomgeving
Onze spreekkamers zijn geluidsdicht. 
Er is genoeg plek om te ontspannen 
en je hoofd leeg te maken of om met 
je collega’s bij te kletsen. Tussendoor 
even met de beentjes gestrekt op de 
bank om even bij te komen. Allemaal 
net nieuw en modern ingericht en 
daar zijn we maar wat trots op! 

Persoonlijk opleidingsbudget
Wil jij je blijven door ontwikkelen? 
Dan krijg je van ons elk jaar een mooi 
budget voor congressen,  cursussen 
of opleidingen. 

Wil jij een baan met goede secundaire arbeidsomstandigheden?
Wil jij naast je werk, aan jezelf kunnen werken?
Wil jij de vrijheid om thuis - of op kantoor – te kunnen werken?

Da’s heel normaal bij Ready for Change! 

Is dat voor jou ook normaal? Solliciteer dan vandaag nog! Tot snel!  

KLIK HIER EN SOLLICITEER DIRECT



SOLLICITEREN IN VIER SIMPELE STAPPEN
Bij Ready for Change houden we waar het kan graag simpel. Onze 
sollicitatieprocedure is daar een uitstekend voorbeeld van. We willen jou 
ontmoeten om er samen achter te komen of jij bij ons past. 

NEEM CONTACT OP
Dat kan al met een belletje, een kort mailtje of door 
het invullen van ons beknopte formulier op de 
website. 

SOLLICITATIEGESPREK
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op om 
een afspraak in te plannen. Maak je niet druk, het is 
een gesprek geen verhoor. 

DAGDEEL MEELOPEN
Om zelf goed te kunnen bepalen of wij bij jou passen 
loop je een dagdeel met ons mee. Ook dé manier om 
je toekomstige collega’s te leren kennen. 

YOU’RE HIRED! 
Als al het papierwerk is gedaan kun je meteen aan de 
slag! Zien wij jou volgende week al? 

STAP

STAP

STAP

STAP

01

02

03

04
Wil jij lekker snel aan de slag?
Wil jij geen eindeloze sollicitatieprocedures?
Wil jij meteen ervaren hoe het is om ergens te werken? 

Da’s heel normaal bij Ready for Change! 

Is dat voor jou ook normaal? Solliciteer dan vandaag nog! Tot snel!  

EEN SUPER CORRECTE 
SOLLICITATIEBRIEF IS 

VOOR ONS OVERBODIG. 

HET GAAT EROM WAT JE 
KAN ÉN WIL

KLIK HIER EN SOLLICITEER DIRECT



OPENSTAANDE VACATURES

KLINISCH PSYCHOLOOG 
16 – 36 UUR

BASIS PSYCHOLOOG 
16 – 36 UUR

SOCIOTHERAPEUT EN GGZ AGOOG
16 – 36 UUR

Wil jij naast je reguliere werkzaamheden ook aan de slag 
als regiebehandelaar? Ben jij op zoek naar een baan waar 
geen dag hetzelfde is? Wil jij werken met een team die 
weten wat ze doen? 

Dan ben jij Ready for Change! Het aantal uren bepalen we 
samen, afhankelijk van jouw beschikbaarheid.

Wil jij groeien in je vak en ben jij niet bang voor een 
uitdaging? Ben jij op zoek naar een afwisselende baan 
waar je echt verschil kan maken? Wil jij met een voldaan 
gevoel je werkdag afsluiten? 

Dan ben jij Ready for Change! Het aantal uren bepalen we 
samen, afhankelijk van jouw beschikbaarheid.

Wil jij meehelpen in het door ontwikkelen van onze unieke 
behandelmethode? Wil jij ook na het behandeltraject 
ervoor zorgen dat je cliënt sterk staat tegen verslaving? 
Ben jij op zoek naar een baan waar eigen initiatief wordt 
aangemoedigd? Wil jij werken met een hecht sociaal 
team waar je gehoord en gerespecteerd wordt?

Dan ben jij Ready for Change! Het aantal uren bepalen we 
samen, afhankelijk van jouw beschikbaarheid.

SOLLICITEER DIRECT KLIK HIER OM MEER TE LEZEN KLIK HIER OM MEER TE LEZEN 

Door onze groei ambitie hebben we een aantal vacatures openstaan maar wees er snel bij 
want uit ervaring weten we dat deze ook weer zo gevuld zijn.

OF JE NOU 16 UUR OF 36 UUR PER 
WEEK WERKT.  
JIJ BENT EEN BELANGRIJK 
ONDERDEEL VAN ONS TEAM!

GZ-PSYCHOLOOG 
16 – 36 UUR

Wil jij werken binnen een organisatie waar jouw mening 
telt? Wil jij samen met je cliënt de strijd aangaan tegen 
verslaving? Ben jij op zoek naar een baan waar je ook 
jezelf verder kan ontwikkelen? Wil jij werken met een team 
die net als jij het beste uit zichzelf én de cliënt haalt? 

Dan ben jij Ready for Change! Het aantal uren bepalen we 
samen, afhankelijk van jouw beschikbaarheid.

KLIK HIER OM MEER TE LEZEN SOLLICITEER DIRECT

SOLLICITEER DIRECT

SOLLICITEER DIRECT KLIK HIER OM MEER TE LEZEN



VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST  
16 – 36 UUR

Wil jij samen met je cliënt de strijd aangaan tegen 
verslaving? Wil jij werken met een team die net als jij 
het beste uit zichzelf én de cliënt haalt? Help jij cliënten 
ambulant detoxen en herstellen?

Dan ben jij Ready for Change! Het aantal uren bepalen we 
samen, afhankelijk van jouw beschikbaarheid.

KLIK HIER OM MEER TE LEZEN 

PSYCHOMOTORISCH THERAPEUT
16 – 36 UUR

Wil jij meehelpen in het door ontwikkelen van onze unieke 
behandelmethode? Wil jij ook na het behandeltraject 
ervoor zorgen dat je cliënt sterk staat tegen verslaving? 
Ben jij op zoek naar een baan waar eigen initiatief wordt 
aangemoedigd? Wil jij werken met een hecht sociaal 
team waar je gehoord en gerespecteerd wordt?

Dan ben jij Ready for Change! Het aantal uren bepalen we 
samen, afhankelijk van jouw beschikbaarheid.

KLIK HIER OM MEER TE LEZEN 

SOLLICITEER DIRECT

SOLLICITEER DIRECT

BASIS PSYCHOLOOG 
16 – 36 UUR
WAT JE GAAT DOEN
• Je voert intakegesprekken met nieuw aangemelde cliënten, doet de verslaglegging 

hiervan en neemt psychodiagnostische vragenlijsten af;
• Je behandelt zowel individueel als in groepsverband;
• Afhankelijk van je opleiding en werkervaring kun je nog meer inhoudelijke 

werkzaamheden verrichten zoals de uitvoering van individuele behandeling, EMDR of 
familiegesprekken;

• Je werkt samen met een multidisciplinair en specialistisch behandelteam;
• Je krijgt werkbegeleiding van een GZ-psycholoog;
• Je neemt deel aan deskundigheidsbevordering en team overleggen.

WAT BRENG JE MEE?
• Je bent een afgestudeerde basispsycholoog en in het bezit van een LOGO-verklaring;
• Je beschikt bij voorkeur over minstens 1 jaar werkervaring als basispsycholoog;
• Je hebt bij voorkeur ervaring en affiniteit binnen de verslavingszorg;
• Je bent bereid om je de Ready For Change cultuur eigen te maken;
• Je hebt kennis van de behandelmethodieken binnen de verslavingszorg en van de aan 

verslaving gerelateerde stoornissen.

WAT BIEDEN WIJ?
Een organisatie waar meedenken op prijs wordt gesteld. De lijnen zijn kort en besluiten 
worden snel genomen. Een multidisciplinair team met enthousiaste en zeer betrokken 
collega’s die hart hebben voor de cliënt en diens naasten. Een werkomgeving waar je trots 
op kan zijn!  

INTERESSE?
Heb je vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact 
op met Sandra Ham (teamleider)

WAT BIEDEN WIJ NOG MEER?
• Een salaris conform CAO GGZ;
• Opname in het pensioenfonds Zorg en 

Welzijn;
• Een gemotiveerd team met 

professionele en betrokken collega’s;
• Een persoonlijk wellbeing plan; 

• Een fietsplan;
• Een persoonlijk opleidingsbudget;
• Hybride werken;
• Een Macbook;
• Personeelsuitjes;
• Indrukwekkende werkomgeving.

sandra.ham@readyforchange.nl



KLINISCH PSYCHOLOOG 
16 – 36 UUR
WAT JE GAAT DOEN
• Je verricht diagnostisch onderzoek, stelt diagnoses en behandelt cliënten met ernstige 

verslavingsproblematiek en aan verslaving gerelateerde co-morbide problematiek;
• Je behandelt zowel individueel als in groepsverband;
• Je treedt op als regiebehandelaar in de specialistische GGZ;
• Je begeleidt GZ psychologen in opleiding en andere behandelaren bij de uitvoering van 

hun werkzaamheden;
• Je werkt mee aan de doorontwikkeling van onze behandelmethoden en werkprocessen;
• Je draagt bij aan familiegesprekken en EMDR wanneer je daar tijd voor hebt. 

WAT BRENG JE MEE?
• Je hebt een BIG registratie als klinisch psycholoog;
• Je hebt bij voorkeur ervaring en affiniteit binnen de verslavingszorg;
• Je hebt diepgaande kennis van de behandelmethodieken binnen de verslavingszorg en 

van de aan verslaving gerelateerde stoornissen;
• Je beschikt bij voorkeur over een aanvullende EMDR opleiding.

WAT BIEDEN WIJ?
Een organisatie waar meedenken op prijs wordt gesteld. De lijnen zijn kort en besluiten 
worden snel genomen. Een multidisciplinair team met enthousiaste en zeer betrokken 
collega’s die hart hebben voor de cliënt en diens naasten. Een werkomgeving waar je trots 
op kan zijn!  

INTERESSE?
Heb je vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact 
op met Sandra Ham (teamleider)

WAT BIEDEN WIJ NOG MEER?
• Een salaris conform CAO GGZ;
• Opname in het pensioenfonds Zorg en 

Welzijn;
• Een gemotiveerd team met 

professionele en betrokken collega’s;
• Een persoonlijk wellbeing plan; 

• Een fietsplan;
• Een persoonlijk opleidingsbudget;
• Hybride werken;
• Een Macbook;
• Personeelsuitjes;
• Indrukwekkende werkomgeving.

sandra.ham@readyforchange.nl

PSYCHOLOOG 
16 – 36 UUR
WAT JE GAAT DOEN
• Uitvoeren van de groepsbehandeling en de diverse onderdelen hiervan;
• Het uitvoeren van diverse therapiesessies in de groep;
• Individuele behandelingen uitvoeren;
• Uitvoeren van het nazorgprogramma van cliënten;
• Het behandelen van intakes; 
• Bijwonen van - en een bijdrage leveren aan - het multidisciplinair overleg van het 

behandelteam;
• Bijhouden van dossiervoering in het EPD.

WAT BRENG JE MEE?
• Je hebt een afgeronde WO opleiding tot psycholoog;
• Je beschikt over een LOGO verklaring;
• Je hebt bij voorkeur ervaring en affiniteit binnen de verslavingszorg;
• Je hebt affiniteit met groepsbehandeling en bent vertrouwd met groepsdynamische 

processen;
• Je hebt passie voor je werk en je staat open voor nieuwe ervaringen. 

WAT BIEDEN WIJ?
Een organisatie waar meedenken op prijs wordt gesteld. De lijnen zijn kort en besluiten 
worden snel genomen. Een multidisciplinair team met enthousiaste en zeer betrokken 
collega’s die hart hebben voor de cliënt en diens naasten. Een werkomgeving waar je trots 
op kan zijn!  

INTERESSE?
Heb je vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact 
op met Sandra Ham (teamleider)

WAT BIEDEN WIJ NOG MEER?
• Een salaris conform CAO GGZ;
• Opname in het pensioenfonds Zorg en 

Welzijn;
• Een gemotiveerd team met 

professionele en betrokken collega’s;
• Een persoonlijk wellbeing plan; 

• Een fietsplan;
• Een persoonlijk opleidingsbudget;
• Hybride werken;
• Een Macbook;
• Personeelsuitjes;
• Indrukwekkende werkomgeving.

sandra.ham@readyforchange.nl



SOCIOTHERAPEUT/ GGZ AGOOG
16 – 36 UUR
WAT JE GAAT DOEN
• Uitvoeren van de groepsbehandeling en de diverse onderdelen hiervan;
• Het uitvoeren van diverse therapiesessies in de groep;
• Behandelgesprekken voeren bij individuele trajecten;
• Uitvoeren van het nazorgprogramma van cliënten;
• Bijwonen van - en een bijdrage leveren aan - het multidisciplinair overleg van het 

behandelteam;
• Bijhouden van dossiervoering in het EPD.

WAT BRENG JE MEE?
• Je hebt een afgeronde HBO social work opleiding en bij voorkeur de GGZ agoog 

registratie; 
• Je hebt bij voorkeur ervaring en affiniteit binnen de verslavingszorg;
• Je hebt affiniteit met groepsbehandeling en bent vertrouwd met groepsdynamische 

processen;
• Je hebt passie voor je werk en je staat open voor nieuwe ervaringen.

WAT BIEDEN WIJ?
Een organisatie waar meedenken op prijs wordt gesteld. De lijnen zijn kort en besluiten 
worden snel genomen. Een multidisciplinair team met enthousiaste en zeer betrokken 
collega’s die hart hebben voor de cliënt en diens naasten. Een werkomgeving waar je trots 
op kan zijn!  

INTERESSE?
Heb je vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact 
op met Sandra Ham (teamleider)

WAT BIEDEN WIJ NOG MEER?
• Een salaris conform CAO GGZ;
• Opname in het pensioenfonds Zorg en 

Welzijn;
• Een gemotiveerd team met 

professionele en betrokken collega’s;
• Een persoonlijk wellbeing plan; 

• Een fietsplan;
• Een persoonlijk opleidingsbudget;
• Hybride werken;
• Een Macbook;
• Personeelsuitjes;
• Indrukwekkende werkomgeving.

sandra.ham@readyforchange.nl

VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST 
16 – 36 UUR

WAT JE GAAT DOEN
• Je verricht diagnostisch onderzoek, stelt diagnoses en behandelt cliënten met ernstige 

verslavingsproblematiek en aan verslaving gerelateerde co-morbide problematiek
• Je behandelt cliënten in de ambulante detox fase; 
• Je behandelt zowel individueel als in groepsverband;
• Je treedt op als regiebehandelaar in de specialistische GGZ;
• Je begeleidt behandelaren bij de uitvoering van hun werkzaamheden;
• Je werkt mee aan de doorontwikkeling van onze behandelmethoden en werkprocessen.

WAT BRENG JE MEE?
• Je hebt een BIG registratie als verpleegkundig specialist;
• Je hebt bij voorkeur ervaring en affiniteit binnen de verslavingszorg;
• Je hebt diepgaande kennis van de behandelmethodieken binnen de verslavingszorg en 

van de aan verslaving gerelateerde stoornissen;
• Je beschikt bij voorkeur over een aanvullende EMDR opleiding.

WAT BIEDEN WIJ?
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collega’s die hart hebben voor de cliënt en diens naasten. Een werkomgeving waar je trots 
op kan zijn!  

INTERESSE?
Heb je vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact 
op met Sandra Ham (teamleider)

WAT BIEDEN WIJ NOG MEER?
• Een salaris conform CAO GGZ;
• Opname in het pensioenfonds Zorg en 

Welzijn;
• Een gemotiveerd team met 

professionele en betrokken collega’s;
• Een persoonlijk wellbeing plan; 

• Een fietsplan;
• Een persoonlijk opleidingsbudget;
• Hybride werken;
• Een Macbook;
• Personeelsuitjes;
• Indrukwekkende werkomgeving.

sandra.ham@readyforchange.nl



PSYCHOMOTORISCH THERAPEUT / PMT’ER
16 – 36 UUR

WAT JE GAAT DOEN
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• Het inzetten van extra psychomotore therapiesessie tijdens individuele trajecten;
• Uitvoeren van de groepsbehandelingen en de diverse onderdelen hiervan;
• Bijwonen van - en een bijdrage leveren aan - het multidisciplinair overleg van het 

behandelteam;
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WAT BRENG JE MEE?
• Je hebt een afgeronde HBO psychomotore therapie;
• Je hebt bij voorkeur ervaring en affiniteit binnen de verslavingszorg;
• Je hebt affiniteit met groepsbehandeling;
• Je hebt passie voor je werk en je staat open voor nieuwe ervaringen. 
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collega’s die hart hebben voor de cliënt en diens naasten. Een werkomgeving waar je trots 
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Welzijn;
• Een gemotiveerd team met 

professionele en betrokken collega’s;
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• Een persoonlijk opleidingsbudget;
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BEN JIJ ONDERTUSSEN, NET ALS 
WIJ, OOK ZO ENTHOUSIAST OVER 
READY FOR CHANGE?  
DAN DAGEN WE JE UIT VANDAAG 
NOG TE SOLLICITEREN!
GEEN ELLENLANGE SOLLICITATIEBRIEVEN OF PROCEDURES. JE BEGINT MET EEN SIMPEL 
TELEFOONTJE OF E-MAILTJE EN BINNEN NO-TIME KAN JE ONS DE HAND SCHUDDEN. 

BEN JIJ READY FOR CHANGE? 

WIL JE NOG MEER WETEN OVER READY FOR CHANGE, HAAR CLIËNTEN EN 
MEDEWERKERS? WIJ HEBBEN EEN LEUK MAGAZINE GEPRODUCEERD VOL PRACHTIGE 
ERVARINGSVERHALEN. 

KLIK HIER OM TE DOWNLOADEN

sandra.ham@readyforchange.nl 088-7323942

OF GEWOON NET ALS VROEGER EN BEL OF MAIL ONS
(Lees je dit op een mobiel apparaat of online? Klik op onderstaand mailadres om direct te mailen)

JE KAN OOK ONZE VACATURE PAGINA BEZOEKEN
(Lees je dit op een mobiel apparaat of online? Klik op onderstaande gegevens om de pagina direct te bezoeken)

https://readyforchange.nl/vacatures/

tot snel!

SCAN DEZE 
CODE OM DE 
CONTACTGEGEVENS 
VAN READY FOR 
CHANGE TOE TE 
VOEGEN AAN JE 
CONTACTENLIJST

SCAN DEZE CODE 
OM DE LINKED-IN 
PAGINA VAN READY 
FOR CHANGE TE 
BEZOEKEN EN TE ZIEN 
WIE JE COLLEGA’S 
WORDEN


