
Suzanne 30 jaar
systeemtherapeut

Sinds 2017 werkzaam  
bij de Viersprong

Werk dat ertoe doet
In mijn werk help ik jongeren met gedragsproblemen 

en hun gezinnen. Ik zet me in om uithuisplaatsing 

te voorkomen. Het geeft me voldoening als ik zie 

dat tijdens de behandeling de gezinsleden weer 

toenadering tot elkaar zoeken en er ruimte is voor 

verbinding en warmte. Ik werk met Multi Systeem 

Therapie (MST) maar binnen de Viersprong kennen 

we ook nog Functional Family Therapy (FFT). Mijn 

werk, of beter gezegd ons werk, is werk dat ertoe 

doet.   

Goed in je vel
Goed presteren. Dat lukt alleen als je zelf ook 

goed in je vel zit. Want in mijn werk heb ik soms te 

maken met heftige situaties. Gelukkig zijn er dan 

collega’s om dit mee te bespreken. 

Je blijven ontwikkelen
Voordat ik kwam werken bij de Viersprong had ik 

nog geen ervaring met systemisch behandelen. Dat 

bleek ook niet nodig. Vanuit de Viersprong kreeg ik 

de juiste ondersteuning om mijn vaardigheden te 

ontwikkelen zoals een training om de beginselen 

van de MST-methodiek te leren. In ons team 

bespreken we elke week onze gezinnen waardoor 

we ook van elkaar leren. Hoewel er gewerkt 

wordt met het MST-model, is er veel ruimte om 

interventies breed en creatief in te zetten. Ik 

ontwikkel me eigenlijk elke dag, met altijd weer 

verschillende mensen in andere situaties.

Kom werken bij de Beste Werkgever
Meer weten over jouw mogelijkheden? Kom je bij 

ons verdiepen. Ervaring in de specialistische 

ggz is fijn, maar niet per se nodig. Er is alle ruimte 

om te leren! Medewerkers met verschillende 

achtergronden, dat past bij de Viersprong. 

Niet voor niets kregen wij het predicaat  

‘Beste Werkgever’. Wil jij vrijblijvend kennismaken 

met de Viersprong? Dat kan via onze recruiter  

Tessa Vroegop, tel. 088 7656 491 of  

tessa.vroegop@deviersprong.nl.

Wist je trouwens  dat wij locaties hebben in  

Amsterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch, 

Halsteren en Rotterdam?

Kijk op www.deviersprong.nl/vacatures

Ik ben gelukkig 
in mijn werk


