
 

 

Muziektherapeut / Speltherapeut (freelance) 

Perspectief Amsterdam 

 

Voor versterking van ons team zijn wij bij Perspectief op zoek naar een gedreven en zelfstandige 

Muziektherapeut en of Speltherapeut op freelance basis. 

Perspectief is een zorgaanbieder uit de gehandicaptenzorg en biedt gespecialiseerde ambulante 

hulpverlening aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Perspectief is werkzaam in regio 

Amsterdam en Zaanstad. Het hulpaanbod is extramuraal en bestaat uit Diagnostiek, Behandeling en 

Begeleiding. De hulp wordt op kantoor, bij de cliënt thuis of op een locatie als school of werkplek 

geboden. De hulp is gericht op Jeugd & Gezin en (jong) volwassenen die zelfstandig in de regio 

wonen. 

Perspectief werkt multidisciplinair. Het team bestaat uit onder andere: orthopedagogen, 

psychologen, GZ-psychologen, maatschappelijk werkers, een psychomotore therapeut, 

traumatherapeuten en een psychiater. 

Wij willen ons aanbod graag uitbreiden met muziektherapie en of Speltherapeut.  

De functie van muziektherapeut en of speltherapeut omvat de volgende werkzaamheden:  

▪ Het bieden van individuele en groepsgerichte behandeling aan zowel kinderen, jeugdigen als 

volwassenen  

▪ Structureel, doelgericht en procesmatig werken aan de leerdoelen van de cliënt.  

▪ Regelmatig multidisciplinair overleg voeren met de overige betrokken behandelaars. 

▪ Bijdragen aan de evaluatieverslagen binnen het ECD. 

▪ In overleg een bijdrage leveren aan evaluatiegesprekken en eindgesprekken. 

▪ Het bijhouden van rapportage van alle cliëntcontacten binnen het ECD.  

We zoeken iemand die freelance inzetbaar is, op zowel onze locatie in Amsterdam als Zaandam. Wij 

denken aan een opbouw naar ongeveer 8 uur per week. Daarnaast zoeken we iemand die gewend is 

om in teamverband gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen. Daartoe behoren kwaliteiten als 

collegialiteit, afstemmen en communiceren. Een geschikte ruimte en bijbehorend instrumentarium 

zal in overleg georganiseerd worden.  

Functie-eisen: 

▪ Je hebt ervaring en affiniteit met onze doelgroep. 

▪ Je bent HBO afgestudeerd als Master of Bachelor Muziektherapie/ Speltherapie. 

▪ Je bent bekend met verschillende therapeutische methoden en technieken en kunt deze 

toepassen. 



▪ Je kan op adequate wijze de problematiek van cliënten vertalen naar resultaatgerichte 

therapie.  

▪ Je kunt goed samenwerken, bent flexibel en levert een bijdragen aan de ontwikkeling van 

muziektherapie en of speltherapie binnen de organisatie.  

▪ Eigen vervoer en de mogelijkheid om zo nodig bij cliënten thuis therapie te bieden is een pré. 

Arbeidsvoorwaarden  

Het gaat om een aanstelling op freelance basis. Verdere voorwaarden zijn in overleg te bepalen. 

Enthousiast over deze functie?  

In dat geval ontvangen wij graag je sollicitatiebrief met CV. Je kunt je sollicitatie per mail sturen naar 

info@perspectiefgz.nl t.n.v. Personeelsadministratie.  

Perspectief GZ, Jan Evertsenstraat 751, 1061 XZ Amsterdam  

Voor informatie over deze vacature kun je terecht bij dhr. H. Kayapinar. 

Telefoonnummer 020-6178757, vragen per email kunnen via info@perspectiefgz.nl  

Vacature is uitgezet op: 19 augustus 2020. 
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