
 

 

 

Therapeut Animal Assisted Therapie  (1,0 fte) 

Regio West (Schiedam / Weesp / Nieuwegein)  

 

Organisatie 

Hulphond Nederland reikt mensen met een fysieke beperking of geestelijke zorgvraag de 

helpende hand: de inzet van hulphonden voorkomt namelijk isolement en biedt nieuw 

perspectief. Wij hebben ruim dertig jaar ervaring in het opleiden van hulphonden als 

steun en toeverlaat voor mensen met een fysieke beperking, epilepsie of 

posttraumatische stressstoornis (PTSS). Ook jongeren met gedrags- of psychische 

problemen zijn gebaat bij de inzet van hulphonden. Onze hulphonden worden met 

respect voor het welzijn van de hond zo breed mogelijk opgeleid door deskundige 

trainers. Bijna 80 medewerkers en ruim 600 vrijwilligers werken elke dag aan de ambitie 

van Hulphond Nederland om steeds meer mensen te helpen met de inzet van een 

hulphond.  

 

Doel en inhoud van je functie 

Wij zoeken een ervaren therapeut met minimaal een HBO-diploma niveau die conform de 

werkwijze van Hulphond Nederland therapie wil geven. Als therapeut werk je binnen de 

unit Therapie & Coaching en rapporteer je aan de manager Finance & Operations.  

Jouw hoofdtaak is het behandelen van kinderen en jongeren met onze therapie, met de 

inzet van hulphonden. Je hebt een professionele werkhouding en bent bekend met het 

bijhouden van rapportages, deelnemen aan  intervisies en kunt zelfstandig werken.  

Je bent in staat je werkdag zelf te organiseren en (op termijn) een roedel Therapie-

hulphonden te managen.  

 

Ons doel is het om, met behulp van de inzet van hulphonden, kinderen en jongeren te 

helpen hun levenskwaliteit te verbeteren en aan hun doelen te werken.  

Veel voorkomende problematieken van onze cliënten, al dan niet gediagnostiseerd, zijn 

ontwikkelingsachterstanden, gedragsproblematieken en psychische problematieken.  

Je hebt aantoonbare werkervaring met deze problematieken en bent in staat om tussen 

verschillende doelgroepen te schakelen en op hun behoeftes af te stemmen.  

 



 

 

 

 

 

Bovendien heb je minimaal affiniteit met honden en hun gedrag, en ben je bereid 

benodigde aanvullende cursussen op dit gebied te volgen. In korte tijd weet je de 

Therapie-hulphonden tijdens het werk te begeleiden en te steunen, zodat je op een 

optimale manier gebruik maakt van hun talenten.      

 

Hulphond Nederland is samenwerkingspartner van verschillende grote 

hulpverleningsinstanties en gemeentes in heel Nederland. Als therapeut ben je in staat 

om met deze partners een goede samenwerkingsrelatie op te bouwen en te 

onderhouden. 

 

Als therapeut werk je zelfstandig in een klein team en neem je deel aan intervisies en 

bijeenkomsten van de unit Therapie & Coaching en de organisatie. Je start zo spoedig 

mogelijk.   

 

Functie-eisen 

• een HBO / WO diploma op het gebied van jeugdzorg.  

• SKJ, of gelijkwaardig, geregistreerd. 

• affiniteit met honden.  

• minimaal 2 jaar werkervaring in de jeugdhulpverlening. 

 

Dog Vision Diploma’s van de Modules 1, 3 en 4 zijn behaald of moeten worden behaald.  

 

Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, je bent integer en resultaatgericht. 

Woorden als zelfstarter, dienstverlenend en teamspeler zijn je op je lijf geschreven. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kernvaardigheden 

Binnen Hulphond Nederland wordt gewerkt op basis van talenten en competenties. In dit 

kader gelden een aantal vaardigheden waarover iedere medewerker binnen de stichting 

dient te beschikken. De vaardigheden die nodig zijn om de functie van therapeut 

succesvol te kunnen vervullen zijn: 

• Betrokkenheid/verantwoordelijkheid 

• Ondernemend 

• Samenwerken 

• Kennis/Kwaliteit 

• Flexibiliteit 

• Communicatievaardigheid 

• Initiatief 

• Klantfocus 

 

Bijzonderheden 

Bij Hulphond Nederland werk je voor een goed doel dat volop in de belangstelling staat 

en een groot publiek aanspreekt. Je gaat aan de slag in een snel ontwikkelende 

organisatie waarin veel ruimte is voor eigen inbreng, creativiteit en professionele groei. 

Je salaris is volgens de CAO Gehandicaptenzorg in schaal 45/50 en afhankelijk van 

ervaring en leeftijd. Je aanstelling betreft in eerste instantie een contract voor een jaar.  

Ben jij die gedreven therapeut met een gezonde dosis humor die ons team wil komen 

versterken? Dan ben je van harte uitgenodigd om te solliciteren. Je motivatie en CV kun 

je tot en met 15 januari 2021 sturen naar: 

 

Hulphond Nederland 

t.a.v. Anja Wijdeven, HR-manager 

Postbus 24 

5373 ZG HERPEN 

Tel. 0486-411878 

E-mail: a.wijdeven@hulphond.nl   

 

mailto:a.wijdeven@hulphond.nl

