
 

Om kinderen en jongvolwassenen te helpen hun weerbaarheid te ontwikkelen en 
psychosociale-, emotionele- en/of gedragsproblemen te verminderen,  

zijn wij binnen Movemental op zoek naar een 

Vacature: (freelance) psycho-fysiek weerbaarheidstrainer/-coach 
 
Wie zijn wij? 
Movemental is een kleinschalige zorgorganisatie met een locatie in Zwolle en 
Apeldoorn. Wij helpen kinderen en jongeren t/m 18 jaar met psychosociale, 
ontwikkelings- en gedrags- en/of psychiatrische problematiek. Voor deze jeugdigen 
bieden wij specialistische jeugdhulp op gebied van emotionele en mentale 
weerbaarheid zodat de jeugdigen zich sterk, gelukkig en met een positief zelfbeeld 
verder kunnen ontwikkelen. 

De trajecten zijn altijd psychofysiek. Bij Movemental geloven we in de kracht van 
het ervaringsgericht leren. Ieder individueel traject duurt gemiddeld 5 maanden 
waarbij weerbaarheidstraining gecombineerd wordt met werkvormen uit de Rationeel 
Emotieve Therapie en oplossingsgerichte therapie. Movemental streeft ernaar om in 
een korte tijd mentale doelen te bereiken door het ervaringsgericht leren, korte lijnen 
met het systeem en door plezier hoog in het vaandel te hebben staan. Altijd kort waar 
het kan, alleen lang waar het nodig is! 

Wat bied jij? 
Als begeleider met ervaring in het geven van weerbaarheidstrainingen ken jij als geen 
ander de kracht van psychofysiek werken en het belang van weerbaarheid voor een 
positieve verdere ontwikkeling van het kind. Jij weet door sociaal wenselijk gedrag 
heen te prikken en gezinnen bewust te maken van hun leerpunten en sterke punten. 
Als psychofysiek weerbaarheidstrainer ben jij je ervan bewust een rolmodel te zijn 
voor een jeugdige en kun jij met jouw sessies voor een positieve verandering zorgen 
in het gedrag, gevoel en overtuigingen bij de jeugdige en de ouders/verzorgers.  

Enkele voorbeelden van jouw taken als weerbaarheidstrainer zijn: 
• Psycho-fysieke weerbaarheidstrainingen ontwikkelen en uitvoeren. 
• Opbouwen van een vertrouwensrelatie door een persoonlijke begeleiding van 

jeugdige en zijn ouders/verzorgers. 
• Advies en evaluatiegesprekken voeren met ouders, jeugdconsulenten, 

leerkrachten en eventueel andere verwijzers. 
• Schriftelijke dossiervorming van de cliënt. 
• Meedenken over kwaliteitsontwikkeling. 

Daarnaast zijn, afhankelijk van de ervaring en managementvaardigheden, 
leidinggevende taken mogelijk.  



 
 
 
Wij zoeken een kandidaat met een afgeronde HBO opleiding richting de zorg zoals 
SPH, Social work, PMT, MWD. Verder verwachten wij dat je: 

• Ervaring hebt met psychofysiek of psychomotorisch werken. 
• Passie hebt voor ‘weerbaarheid’. Je bent overtuigd van het belang van 

weerbaarheid bij uiteenlopende problematiek en dit kun je overbrengen. 
• Bereid bent om ontvangen feedback toe te passen, maar ook om deze te geven 

aan collega’s. 
• Niet terug deinst voor conflictsituaties, maar ook niet voor het vragen van hulp 

aan collega’s. 

En wat bieden wij jou? 
• Uren en salaris is afhankelijk van ervaring en gaat in overleg. In combinatie 

met leidinggevende werkzaamheden zijn er meer uren mogelijk.  
• Er geldt een reiskosten vergoeding van €0,19 per kilometer.  

Vragen? 
Wil je graag specifieke vragen stellen, mail dan gerust Jaleesa Kodden (algemeen 
directrice), via info@movemental.nl of bel naar 085-06 07 878. 

Interesse? 
Ben je enthousiast geworden na het lezen van de vacature en heb je het gevoel dat wij 
bij elkaar passen? Solliciteer dan vóór 1 oktober door een motivatiebrief en CV te 
sturen naar contact@movemental.nl.  

Gesprekken vinden plaats gedurende de looptijd van de procedure. 

www.movemental.nl 
 
# Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
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