
 

 

Wil jij je verder ontwikkelen en werk je graag samen met collega’s in een ervaren team? In deze functie voor 

onze locatie in Bergen op Zoom/Halsteren kan dat. 

Klinisch psycholoog 
minimaal 24 uur 
 

Wat ga je doen binnen deze functie? 

Je behandelt volwassenen met een persoonlijkheidsstoornis. Je geeft daarbij zowel individuele- als 
groepstherapie en je werkt nauw samen met andere disciplines binnen een ervaren team. We werken zowel in  
een intensief ambulante of deeltijd setting, afhankelijk van je voorkeur kunnen we bespreken wat het beste bij 
je past. Je wordt betrokken bij allerlei 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. Tevens begeleid je één of meerdere opleidelingen waar je je kennis 
en kunde aan kunt overdragen en die je gaat begeleiden. Wanneer je daar interesse in hebt, is deze functie te 
combineren met een functie op de diagnostiekafdeling. 
 
 

Naar wie zijn we op zoek? 

 Je hebt een BIG registratie tot Klinisch psycholoog; 

 Je hebt affiniteit met patiënten met een persoonlijkheidsstoornis; 

 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: 

In deze functie is veel bespreekbaar; met welke methodiek je gaat werken, maar ook het aantal uur. Ook 
kijken we samen waar jouw interesses liggen en hoe we hiermee voor jou de functie zo uitdagend en 
interessant mogelijk kunnen maken. Je krijgt een opleiding en afhankelijk van je eigen interesses kun je jezelf 
verder ontwikkelen waarbij de nodige ondersteuning wordt geboden. Je krijgt (opleidings)supervisie en 
intervisie en er zijn dagelijkse reflecties en patiëntoverleggen binnen het multidisciplinair team. 
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ. De functie is ingedeeld in functiegroep 70. Wanneer je deze 
functie wilt uitoefenen binnen de MBT is een arbeidsmarkttoelage conform onze CAO bespreekbaar. 
 
Ben jij de collega die wij zoeken en wil je onderdeel uitmaken van dit dynamische zorgcentrum? Solliciteer dan 
door je sollicitatiebrief met CV (o.v.v. vacaturenummer 18.055) te sturen naar sollicitatie@deviersprong.nl. 
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Anneke van Doorn, Zorgmanager West-Brabant 
regionaal volwassenen, bereikbaar via 088 7656832. 
 
 
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 in 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/

