De Trauma Academie zoekt de samenwerking met ervaren
supervisors, teamtrainers en schaduwmanagers
Het werken met in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen kan een forse
druk leggen op behandelaren, behandelteams en managers. Supervisie, teamtraining of
schaduwmanagement kan dan nuttig zijn.
Wij zoeken experts
[Big-geregistreerde] psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten, gz-psychologen,
verpleegkundig specialisten ggz, ggz-agogen, teamtrainers en (interim/ verander) managers.
Experts binnen het vakgebied van de diagnostiek en behandeling van volwassenen met een
voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT] en klachten en
symptomen van onder andere Complexe Post Traumatische StressStoornis (CPTSS) en
complexe Dissociatieve Stoornissen.

Voor supervisie, teamtraining en schaduwmanagement
De individuele supervisie kan gegeven worden in uw eigen praktijk of op de werkplek van de
supervisant. De groepsintervisie of begeleide intervisie vindt plaats op de werkplek van de
supervisanten of bij de Trauma Academie in Amstelveen.
Als

u

ervaring

hebt

met

teamtraining

dan

kunt

u

teams

met

verschillende

behandelinhoudelijke of samenwerkingsvraagstukken begeleiden. Dat kan op de locatie van
het team of bij de Trauma Academie in Amstelveen.
Als u ervaring hebt met management van teams en organisaties op het gebied van zorginhoud
of

bedrijfsvoering

en

beleidsontwikkeling

dan

kunt

u

managers

coachen

door

schaduwmanagent [het praktisch adviseren en meedenken]. Dit vindt altijd plaats op de
werklocatie van de manager.
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Ervaren experts
Onze teamtrainers zijn ervaren trainers die bekend zijn met teamdynamiek en het werken
met cliënten met VCT-problematiek in de GGZ. Bij voorkeur ook erkend supervisor.

Onze schaduwmanagers hebben brede ervaring in (verander) management binnen de zorg.
Bij voorkeur ook in het werken in organisaties met cliënten met VCT-problematiek. Bij
zorgvraagstukken bij voorkeur ook erkend supervisor.
Onze supervisors zijn ervaren experts binnen het vakgebied en:
•

(Big- geregistreerd) psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut, gz-psycholoog,
verpleegkundig specialist ggz.

•

Minimaal 16 uur per week als zodanig werkzaam in de GGZ-praktijk.

•

Minimaal 8 uur per week werkzaam met in de kinderjaren chronisch
getraumatiseerde volwassen cliënten met diagnoses van onder andere
Complexe Post Traumatische StressStoornis (CPTSS) en / of complexe
Dissociatieve Stoornissen.

•

Minimaal vijf jaar klinische ervaring in het werken met bovenbeschreven
cliënten groep en opgeleid zijn in de diagnostiek en / of behandeling van de
cliënten groep.

•

Als supervisor erkend door (minimaal 1) specialistische beroepsvereniging.

Verbonden zijn aan de Trauma Academie
Als u verbonden bent aan de Trauma Academie benaderen wij u als er een vraag is die, naar
wij verwachten, past bij uw kennis en ervaring. We maken afspraken over de samenwerking
en stellen een offerte op waarin het traject en de betaling geregeld is. We werken op ZZP
basis. De betaling is op uurtarief en ligt op het niveau CAO GGZ. Bij complexere vraagstukken
kan het tarief worden aangepast.
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Als u verbonden bent aan de Trauma Academie werkt u met betrokken collega’s die allen veel
expertise hebben binnen het vakgebied en die veelal brede klinische ervaring combineren met
onderzoek en publicaties.
U wordt via een besloten linkedin groep op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen,
u kunt met collega’s van gedachten wisselen of specifieke vakinhoudelijke vragen stellen. Aan
het jaarlijks CELEVT Congres in oktober en de jaarlijkse TIP-Conferentie in juni kunt u met
korting deelnemen.
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Informatie en overleg
Wilt u betrokken zijn bij de Trauma Academie of hebt u vragen? Neem dan contact op met
Martijne)Rensen, directeur CELEVT, programma-manager Trauma Academie. Tel. 020 – 364
26 39 0f 06 46 19 07 36. Mail. m.rensen@celevt.nl.

Vorselaarstraat 30

020 364 2639

1066 NN Amsterdam

info@celevt.nl

BTW NL 0776.25.614.B03
IBAN NL28ABNA0464380863

KvK 56697066
www.celevt.nl

