Stichting STRAKX
Onderzoek en Innovatie
Vroeg kinderlijke Chronische
Traumatisering Volwassenen (VCT-V)
STRAKX is een schakel tussen in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen,
behandelaren, onderzoekers, maatschappij en vele anderen. STRAKX wil ervoor zorgen
dat volwassenen met psychotrauma en ervaringen van mishandeling en/of verwaarlozing
en seksueel misbruik in de kinderjaren overal in Nederland terecht kunnen voor de best
mogelijke wetenschappelijk onderbouwde traumabehandeling.

STRAKX is NU werken aan een
nieuwe toekomst. Ben je: Jong
professional in de GGZ? Student?
Afgestudeerd? Afstudeer project?
Onderzoek? Neem contact op en
we bekijken de mogelijkheden
voor projecten en onderzoek.
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STRAKX start in de loop van 2017 – 2018 enkele grote (onderzoek)
projecten.
De Stichting STRAKX www.strakxisnu.nl is officieel van start gegaan op 7 oktober 2016. STRAKX zet
zich in voor de best mogelijke traumabehandeling voor volwassenen met ervaringen van chronische
traumatisering in de kinderjaren, waaronder psychische en lichamelijke mishandeling, verwaarlozing
en seksueel misbruik.
STRAKX is een jonge organisatie met een enthousiast klein team en een groot netwerk van
behandelaren,

ervaringsdeskundigen,

onderzoekers,

beleidsmakers

en

bestuurders.

De

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en de Maatschappelijke Adviesraad (MAR) adviseren de directie
en Raad van Toezicht van STRAKX.
_______________________________________________________________________________
Onderzoek, project of andere vakinhoudelijke activiteiten

Wil je ervaring opdoen binnen een innovatief vakgebied? Bijdragen aan onderzoek,
innovatie en projecten op het gebied van de diagnostiek en behandeling van volwassenen
met een voorgeschiedenis van Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering? Wil je ervaring
op

doen

binnen

het

vakgebied

van

Psychotrauma,

Complexe

PostTraumatische

StressStoornis, Dissociatieve Stoornissen en aanverwante co-morbiditeit? Bijdragen aan
de doelstelling van STRAKX en het ontwikkelen van de best mogelijke traumabehandeling?
Meer weten? We sturen is ook graag het Beleidsplan STRAKX is NU waarin je meer kunt
lezen over de doelstelling, de activiteiten en projecten en onderzoekslijnen.
_______________________________________________________________________________

Wij bieden
Afwisselende werkzaamheden in een informele werkomgeving en een enthousiast klein team, je
krijgt te maken met een groot netwerk van vooraanstaande behandelaren, ervaringsdeskundigen,
onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders. Je begint altijd met een proefperiode van twee
maanden waarin we wederzijds kunnen kennismaken. Je bent welkom op bijeenkomsten zoals het
HART College Symposium waar je ook een bijdrage kunt leveren.

Interesse?
We zien je heel graag bij ons team! Met passie en bevlogenheid werken we eraan dat in de
kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen overal in Nederland terecht kunnen voor de
best mogelijke traumabehandeling.
Neem voor vragen over de vrijwilligersvacatures gerust contact op met Martijne Rensen, via email
m.rensen@strakxisnu.nl of telefoon 06 46 19 07 36. Je kunt ook direct solliciteren door een brief
met toelichting en motivatie en recent Curriculum Vitae te sturen.
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