
 

 

Voor het zorgcentrum volwassenen West Brabant in Halsteren zijn we voor de 3 daagse Schematherapie op 
zoek naar een 

GZ psycholoog/psychotherapeut/ 

klinisch psycholoog  
uren in overleg 

 

Wat ga je doen binnen deze functie? 

Je behandelt patiënten met ernstige persoonlijkheidsstoornissen en geeft individuele- en 
groepsschematherapie. De patiënten ervaren gedurende langere tijd psychische problemen (o.a. stemming, 
angst en laag zelfbeeld) waarbij eerdere 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. De populatie kenmerkt zich door patiënten met diagnosen binnen het B en C cluster, samen met 
diverse stoornissen op As I. Samen met psychotherapeuten, sociotherapeuten, vaktherapeuten, de 
systeemtherapeut en de psychiater vorm je het multidisciplinaire team. Binnen de verschillende 
therapievormen wordt interdisciplinair gewerkt. Dat houdt in dat je bepaalde therapievormen samen met een 
sociotherapeut verzorgt, maar dat er ook therapievormen zijn waarin je samen met een psychotherapeut of 
vaktherapeut een groep leidt. Je wordt betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en draagt zelf bij aan innovaties. 
Ook participeer je in het opleidingstraject. Indien je hier interesse in hebt speel je een actieve rol in 
toekomstige onderzoekslijnen of kennisoverdracht via presentaties, publicaties en opleidingen.  
 

De afdeling Schematherapie bestaat uit ambulante, deeltijd en klinische (deze duurt 6 maanden) 
behandelvormen voor volwassenen en bestaat uit 18 klinische bedden, 18 deeltijdplaatsen en ambulante 
behandelingen. Er wordt gekeken naar effectiviteit en efficiency, dit heeft er toe geleid dat de 3 daagse deeltijd 
behandeling een meer gefaseerd karakter gaat krijgen. De psychotherapeutische uitgangspunten vormen het 
leidend principe voor het behandelingsproces. Inhoudelijk is er geïnnoveerd door introductie en integratie van 
groepsschematherapie volgens het model van Farrel en Shaw in samenwerking met de Universiteit van 
Maastricht.  
 

 

Naar wie zijn we op zoek? 

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

 Je hebt affiniteit met patiënten met een ernstige persoonlijkheidsproblematiek (cluster B/C/NAO); 

 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. 

 

 

Wat wij bieden en hoe je kunt reageren: 

Door alle ontwikkelingen, uitdagingen en de doelgroep staat je zonder twijfel een interessante 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 contact opnemen met Anneke van Doorn, Zorgmanager West-Brabant regionaal 
volwassenen, bereikbaar via 088 7656832. Je brief en uitgebreid CV o.v.v. vacaturenummer 18.022 
ontvangen we graag via sollicitatie@deviersprong.nl. 
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Werken bij de Viersprong, een heel goed idee! 
De Viersprong is op het gebied van onderzoek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en 
gedragsproblemen kundig en innovatief. We zijn nieuwsgierig naar en betrokken bij de nieuwste 
ontwikkelingen op ons vakgebied en we zetten ons actief in om onszelf en onze behandelprogramma’s te 
verbeteren en de kwaliteit van leven van patiënten 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. Meer informatie over ons vind je op www.deviersprong.nl  en Linkedin. 
 
De Viersprong verlangt van iedere nieuwe medewerker bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag 
 

http://www.deviersprong.nl/
https://www.linkedin.com/company-beta/777723/

