
 

 

De zorgcentra van de Viersprong groeien! Al meer dan 10 jaar biedt de Viersprong Mentalization-Based 
Treatment aan patiënten met een Borderline persoonlijkheidsstoornis. Inmiddels heeft MBT van de Viersprong 
zich ontwikkeld tot vier MBT-afdelingen in Bergen op Zoom, Den Bosch, Rotterdam en Amsterdam met totaal 
14 deeltijd en ambulante programma’s. De locatie Bergen op Zoom pioniert met diverse innovatieve 
behandelingen voor jongeren, gezinnen en volwassenen. De ambities maken dat de we garant staan voor 
boeiende uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen. Er wordt doorlopend geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling 
van medewerkers waardoor het team zich snel heeft kunnen ontwikkelen. 

 

Voor onze locatie in Bergen op Zoom zoeken we een: 

GZ psycholoog 
  minimaal 24 uur 
 

Wat ga je doen binnen deze functie? 

Je behandelt volwassenen met een borderline persoonlijkheidsstoornis in een intensief ambulante of deeltijd 
setting. Je geeft daarbij zowel individuele als groepstherapie binnen één van de MBT behandelprogramma’s. 
Je werkt nauw samen met andere disciplines binnen een ervaren team van MBT professionals. Je wordt 
betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en kunt zelf bijdragen aan innovaties. Ook zijn er mogelijkheden om een 
actieve rol te spelen in toekomstige onderzoekslijnen of kennisoverdracht via presentaties, publicaties en 
opleidingen. 
 
 

Naar wie zijn we op zoek? 

 Je hebt een BIG registratie tot GZ psycholoog; 

 Ervaring in het behandelmodel van de MBT is een pre, maar je hebt in ieder geval de bereidheid de 
werkwijze van de MBT eigen te maken; 

 Je hebt affiniteit met patiënten met een low-level borderline tot psychotische persoonlijkheidsstructuur; 

 Je hebt een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding waarbij je kunt blijven 
reflecteren op eigen handelen; 

 Je bent een teamspeler, die ook goed zelfstandig kan functioneren. 
 

 
Wat wij bieden en hoe je kunt reageren: 

Dit is zonder twijfel een interessante, uitdagende en dynamische functie binnen een professioneel team. Je 
krijgt een opleiding in MBT met de mogelijkheid om verder opgeleid te worden tot MBT (basis)therapeut, 
supervisor of trainer. Je krijgt wekelijkse (opleidings)supervisie en intervisie en er zijn dagelijkse reflecties en 
patiëntenoverleggen binnen het multidisciplinair team. De inhoud van MBT is geborgd in een 
kwaliteitssysteem dat als basis geldt voor de behandeling. Dit betekent onder andere dat een 
programmasupervisor aan iedere behandelgroep verbonden is. 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 18.040 
ontvangen we graag via sollicitatie@deviersprong.nl. 
 
 
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. 
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