
 

 

In Halsteren zoeken we voor het behandelprogramma ambulante Schematherapie een 

GZ psycholoog of Psychotherapeut 
minimaal 16 uur per week  

 
Wat ga je doen binnen deze functie? 
In nauwe samenwerking met een groep fijne, ervaren en ambitieuze schematherapeuten behandel je 
cliënten met voornamelijk cluster B en/ of cluster C problematiek. De behandeling vindt plaats in een 
ambulante groepsschematherapie waarin individuele therapie wordt gecombineerd met 
groepstherapie, of enkel individueel in het 50-sessies model. Het team waarmee je zal samenwerken 
bestaat uit een klinisch psycholoog, twee psychotherapeuten en een psychiater. Mocht je dat leuk 
vinden, word je actief betrokken bij nieuwe ontwikkelingen. 
De cliënten die je gaat behandelen ervaren al lange tijd psychische klachten; stemmingsklachten, 
angstklachten en/of een laag zelfbeeld komen vaak voor. Eerdere hulpverlening heeft hierbij 
onvoldoende geholpen. Er is sprake van terugkerende patronen die ervoor zorgen dat er problemen 
zijn in bijvoorbeeld intieme relaties, op werk en/of opleiding. De schematherapie behandelingen zijn 
gestoeld op de jarenlange ervaring van de Viersprong met Schematherapie in groepen (Muste e.a., 
2009) en het internationale model van groepsschematherapie (Farrell en Shaw, 2012). 
 
 
Naar wie zijn we op zoek? 

• Je hebt een BIG-registratie als GZ psycholoog of psychotherapeut; 

• Je hebt affiniteit met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek (cluster B/C/NAO); 

• Je hebt ervaring met groepen of affiniteit met groepsdynamisch werken; 

• Ervaring met schematherapie in groepen is een pre, maar je bent in ieder geval bereid de werkwijze 
van schematherapie eigen te maken. Wij bieden jou hierin goede ondersteuning en opleiding; 

• Daarnaast ben je een teamspeler die goed zelfstandig kan functioneren binnen een op ontwikkeling 
en innovatie gerichte organisatie; 

• Je hebt een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding, die bij verhoogd arousal kan 
blijven reflecteren op eigen handelen. 
 

 
Wat wij jou bieden 
Je komt in een enthousiast team te werken binnen een dynamische organisatie in een boeiende en 
uitdagende functie met goede mogelijkheden voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Er wordt voldoende 
ruimte gecreëerd voor intervisie en supervisie. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-GGZ. Salariëring 
is afhankelijk van opleiding en ervaring. 
 
 
Word jij onze nieuwe collega? 
Herken je jezelf in dit profiel en denk je nu “ja, dit wil ik!” Dan gaan we graag met jou in gesprek en ontvangen 
we graag je brief en CV (o.v.v. vacaturenummer 21.075) via sollicitatie@deviersprong.nl. 
 
Voor vragen en meer informatie kan je contact opnemen met Anouk Schippers, Zorgmanager West-Brabant 
Volwassenen, bereikbaar via 06-20372995.  
 
 
De Viersprong – De werkgever die je verder brengt 
Wij zijn een hoogspecialistische organisatie die aan volwassenen en jeugdigen effectieve behandelingen op 
het gebied van persoonlijkheidsstoornissen en gedragsproblemen biedt. Onderzoek, innovatie en 
kennisoverdracht staan hoog in het vaandel, door energie te steken in wetenschappelijk 
onderzoek ontwikkelen we steeds doelmatigere behandelingen. We zijn TOPGGz gecertificeerd en geloven 
dat onze medewerkers het verschil maken. Trots zijn we dan ook dat onze medewerkers ervoor hebben 
gezorgd dat we het keurmerk ‘Beste Werkgever 2019-2020**’ hebben gekregen. Blijf jij, net als wij, zoeken 
naar mogelijkheden en ben je ook nooit uitgeleerd? Kom je dan bij ons verdiepen. Ervaring in de 
specialistische ggz is waardevol, maar niet per se nodig. We vinden het juist prettig om medewerkers met 
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verschillende achtergronden in een team te hebben. We leren graag van jou! Meer informatie over ons vind je 
op www.deviersprong.nl en Linkedin. 
 
De Viersprong verlangt van een nieuwe medewerker bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag. 

 

http://www.deviersprong.nl/
https://www.linkedin.com/company/de-viersprong-specialist-in-persoonlijkheid-gedrag-en-gezin

