
 

Pagina 1 van 2 
 

 
Ben je een ervaren MST supervisor en vind je ook dat kinderen zoveel mogelijk thuis moeten opgroeien? Dat 
ieder gezin ‘recht’ heeft op een behandeling die werkt? Help jij ons bij het verder uitbouwen van 
Multisysteem Therapie in Nederland en België?  
 
Dan bieden wij jou graag een superleuke functie met een aantrekkelijk contract en een heel pakket aan 
ontwikkelingsmogelijkheden! 
 
Omdat wij weer aan het uitbreiden zijn met nieuwe MST teams zoeken we een nieuwe collega! We hebben 
bij MST-Nederland en België een VACATURE voor: 
 

MST EXPERT/TRAINER 32-36 uur per week 

 
 
Wat ga je doen? 
Je vervult een expertrol op het gebied van de behandelmethodiek Multisysteem therapie (MST) in 
Nederland en België. Je bevordert het kwalitatief goed uitvoeren van Multisysteem therapie door het geven 
van (klinische) supervisie/consultatie aan de supervisoren, therapeuten en behandelteams van 
deelnemende organisaties.  
Je monitort en bewaakt de behandelresultaten en de modeltrouw en ondersteunt het management van de 
deelnemende organisaties door het geven van (on)gevraagd advies over de kwaliteit en de toepassing van 
MST.  
Je verzorgt tevens MST opleidingen en trainingen (meestal in het Nederlands, soms in het Engels). Je levert 
een bijdrage aan de positionering van Multisysteem therapie in Nederland en België, bijvoorbeeld door het 
geven van lezingen, promotieprogramma’s, of het bijdragen aan publicaties, en door samenwerking en 
afstemming met externe partners. 
 
Waarom is de functie aantrekkelijk? 
✓ Je maakt deel uit van een betrokken, enthousiast, en groeiend team en draagt rechtstreeks bij aan een 

betere toekomst voor jongeren en hun families! 
✓ Je werkt met een van de beste, meest effectieve behandelprogramma’s voor jeugdigen die er 

wereldwijd bestaan. MST is op het hoogste niveau erkend door onder meer het NJI, Ministerie V&J, 
Blueprints; 

✓ Mooi als je ervan geniet om met jouw ervaring en kennis (nieuwe) teams op te starten en te coachen! 
✓ De functie biedt veel persoonlijke ontwikkelkansen. Je volgt een intensief opleidingstraject tot MST 

Expert, doet veel kennis op, ontwikkelt nieuwe vaardigheden, en maakt hierdoor een sterke persoonlijke 
groei door. Ook na afronding van de opleiding tot MST Expert krijg je structurele coaching en 
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen; 

✓ We zijn een kleine, actieve organisatie met korte lijnen en je hebt rechtstreeks invloed op het beleid van 
MST-Nederland/België; 

✓ Het geven van diverse MST gerelateerde trainingen is onderdeel van de functie (dit is ook onderdeel van 
het opleidingstraject); 

✓ De functie kan in principe vanuit vrijwel iedere gewenste plek (in de wereld) worden vervuld. Je kunt 
bijvoorbeeld vanuit huis werken, vanuit ons kantoor in Den Bosch of een andere locatie. We zijn hierin 
zeer flexibel. Regelmatig zie je je collega’s van MST-Nederland en van de MST teams en organisaties 
waar je mee werkt; 
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✓ Je bouwt een breed nationaal en internationaal netwerk op. Jaarlijks ontmoet je jouw internationale 
collega’s op het inspirerende wereldwijde MST congres in de Verenigde Staten of het Europese MST 
congres; 

✓ Naast alle uitstekende secundaire voorwaarden bieden we een goed salaris: de functie is ingedeeld in de 
cao GGZ FWG 70, inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring; 

✓ Het aantal contracturen is in overleg; 
✓ Naast het begeleiden van de MST teams hebben onze experts (als je dit wilt) ook andere 

aandachtsgebieden, bijvoorbeeld met betrekking tot onderzoek, samenwerking, of het ontwikkelen van 
nieuwe producten/diensten. We horen graag jouw ideeën hierover! 

 
Wij horen dat sommige aspecten van de functie soms wat afschrikken. Met name het voorbereiden van 
paperwork als expert van meerdere teams vereist gestructureerd werken en organisatievermogen. Hierbij 
krijg je echter goede coaching en we geven je natuurlijk de gelegenheid om te groeien in de functie. Dit geldt 
ook voor het eventueel verbeteren van je (mondelinge) vaardigheid in het Engels. Neem daarom vooral 
contact op als je hierover vragen hebt!  
 
Functie vereisten 
✓ Je hebt academisch werk- en denkniveau en een relevante studierichting 
✓ Je hebt grote affiniteit en ruime ervaring met het MST programma, en ervaring als MST supervisor met 

goede resultaten 
✓ Je hebt aantoonbare eigen ervaring met systeemtherapie en gedragstherapie 
✓ Je bent gemotiveerd om in deze functie en in je eigen leerproces te investeren 
✓ Je bent creatief, resultaatgericht, pragmatisch en positief ingesteld 
✓ Je bent communicatief zeer vaardig en hebt goede interpersoonlijke vaardigheden 
✓ Je hebt een scherp analytisch vermogen en didactisch vermogen  
✓ De functie vereist goed zelfstandig en gestructureerd kunnen werken 
✓ Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en minimaal een redelijke beheersing 

van het Engels (dit kun je ook verbeteren in je functie) 
 
Interesse 
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Miranda van der Linde, 
directeur MST-Nederland/België, via Miranda.vander.Linde@MST-Nederland.nl of 06-15276218, of 
met een van onze experts. 
 
Wil je weten wat de huidige experts vinden van hun functie en hoe ze zich daarin hebben ontwikkeld? Of 
hoe voor hen de overgang was van supervisor naar expert? Benader ze dan gerust voor een gesprek en/of 
een middag met ze meedraaien! 
 
Solliciteren 
Ben je enthousiast over de functie en wil je solliciteren? Stuur dan je brief en CV zo spoedig mogelijk 
naar Miranda van der Linde, directeur MST-Nederland/België, Miranda.vander.Linde@MST-
Nederland.nl 
 
Onze website: www.multisysteemtherapie.nl 
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