
 
 

Voor het zorgcentrum klinisch zijn we voor het behandelprogramma Klinische Schematherapie voor 
Volwassenen ( KST-V) in Halsteren op zoek naar een 

Klinisch psycholoog / Psychotherapeut / 
GZ-psycholoog 

 

        minimaal 24 uur 
 

 
Wat ga je doen binnen deze functie? 
Door alle ontwikkelingen en de uitdagende doelgroep staat je zonder twijfel een dynamische functie te 
wachten binnen een zeer professioneel team.  
Je behandelt persoonlijkheidsproblematiek in een klinische setting en geeft individuele psychotherapie en 
groepstherapie. Je werkt nauw samen met andere disciplines binnen een ervaren team van professionals. Je 
wordt betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en je draagt zelf bij aan innovaties.  
 
Klinische Schematherapie voor Volwassenen ( KST-V) is een behandeling die zich richt op volwassenen,  
die gedurende langere tijd psychische problemen (o.a. stemming, angst, laag zelfbeeld) ervaren, waarbij 
hulpverlening onvoldoende heeft geholpen. Er is sprake van herhalingspatronen die ervoor zorgen dat er 
problemen zijn in bijvoorbeeld intieme relaties, op werk en/ of opleiding. 
 
In de Klinische Schematherapie is een volwassene 5 dagen per week in een groep opgenomen gedurende 
maximaal 6 maanden. Samen met de groep en het behandelteam werken de volwassenen aan hun negatieve 
patronen. De groepschematherapie van de KST-V is gestoeld op de jarenlange ervaring van de Viersprong 
met Schematherapie in groepen (Muste e.a., 2009) en het internationale model van groepschematherapie 
(Farrell en Shaw, 2012). 
 
Naar wie zijn we op zoek? 

 Je hebt relevante werkervaring en een BIG registratie tot GZ-psycholoog, Klinisch psycholoog of 
Psychotherapeut; 

 Ervaring in het behandelmodel is een pré, maar je hebt in ieder geval de ambitie je te ontwikkelen tot 
schematherapeut. Voor dit opleiding- en ontwikkeltraject worden de nodige faciliteiten geboden; 

 Je bent een teamspeler die ook goed zelfstandig kan functioneren; 

 Je hebt een actieve, onderzoekende, flexibele, open en transparante houding en reflecteert op eigen 
handelen. 

 
Werken bij de Viersprong, een heel goed idee! 
Want de Viersprong wil op het gebied van onderzoek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en 
gedragsproblemen kundig en innovatief zijn. We zijn nieuwsgierig naar en betrokken bij de nieuwste 
ontwikkelingen op ons vakgebied en we zetten ons actief in om behandelprogramma’s te verbeteren en de 
kwaliteit van leven van cliënten met ernstige problemen en persoonlijkheid, gedrag en gezin naar een hoger 
niveau te brengen. De opgebouwde kennis en ervaring delen we met andere ggz-instellingen. 

 
Wat wij bieden en hoe je kunt reageren: 
Door alle ontwikkelingen en de doelgroep staat je zonder twijfel een interessante, uitdagende en dynamische 
functie te wachten binnen een zeer professioneel team. Er bestaat een mogelijkheid om een intern 
opleidingstraject te volgen om ervaring op te doen en uit te groeien tot schematherapeut/supervisor. De 
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ; salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring. 
 
Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Sophie de Bruijn, 088-7656200. Je brief en 
uitgebreid CV (o.v.v. vacaturenummer 16.093) graag mailen naar sollicitatie@deviersprong.nl.  
 
N.B.: de Viersprong verlangt van iedere nieuwe medewerker binnen de proeftijd een Verklaring 
Omtrent Gedrag. 
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