
 

Vacature Vaktherapeut/Kindertherapeut 

Parttime/ZZP 

Locatie: Delft 

De Deltazon is op zoek naar samenwerking met een enthousiaste, 
zelfstandige vaktherapeut (dramatherapeut) of kindertherapeut voor de 
regio Haaglanden/Rotterdam, locatie Delft. Je komt te werken in een kleinschalige, 
jonge praktijk met ambitie om uit te breiden. Wij zetten ons in om kwalitatief sterke 
zorg te verlenen aan (jong)volwassenen, kinderen en gezinnen. Als therapeut ben je 
als zelfstandige verantwoordelijk voor behandeling vanuit eigen richting/discipline. 

Uiteraard heb je kennis van procedures en protocollen met betrekking tot eigen 
vakgebied en landelijke regelgeving. Het zou fijn zijn als je ervaring hebt met het 
voeren van je eigen praktijk en/of het werken zal zelfstandige. De Deltazon 
behandelt cliënten van alle leeftijden dus er is ruimte om gericht te werken met 
volwassenen of kinderen, of een combinatie hierin.  

Verder voldoe je aan de volgende eisen:  

• Afgeronde opleiding tot Vaktherapeut.  
• Registratie Register Vaktherapie voor vaktherapeut. 
• Kwaliteitsregister registratie NVRG of SKJ voor andere therapeuten.  
• Ervaring met samenwerking binnen multidisciplinair team. 
• Bereid mee te bouwen aan de professionele ontwikkeling van de praktijk.  
• Ervaring in de gezondheidszorg is een pre.  

Wat bieden wij:  

In de Deltazon staat een goede samenwerking voorop zodat we op tijd en effectief 
ondersteuning kunnen bieden voor de mensen die zich aanmelden bij ons. Daarom 
houden we korte lijntjes, kun je werken op flexibele tijden die passen bij de vraag 
binnen de praktijk, en is er ruimte mee te denken over hoe De Deltazon nog beter 
haar plek kan innemen binnen Delft.  

• Marktconform salaris 
• Ruimte voor initiatief en individuele werkstijl. 
• Er wordt gewerkt vanuit een ruime en uitgeruste praktijk.  
• Flexibele uren/werkdagen. 
• Variabele doelgroep, volwassenen en kinderen.  

Ben jij de enthousiaste, betrokken kandidaat die wij zoeken?  
Neem dan contact op via info@dedeltazon.nl, graag zien wij jou CV tegemoet.  

Sluitingsdatum vacature: 23 Januari 2021 
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