In Halsteren zoekt het ambulante team Psychodynamische Psychotherapie van het zorgcentrum volwassenen
een

Klinisch psycholoog of Psychotherapeut
24-36 uur per week
Wat ga je doen binnen deze functie?
In het team ambulante psychodynamische psychotherapie is er ruimte voor uitbreiding! In deze functie
behandel je cliënten die last hebben van voornamelijk cluster C persoonlijkheidskenmerken, vaak in
combinatie met trekken van een narcistische en/of borderline persoonlijkheidsstoornis. Er is sprake van matig
tot ernstig complexe problematiek. Jij zal hen wetenschappelijke bewezen behandelmethodieken gaan
aanbieden, zoals individuele psychodynamische psychotherapie. Ook Dynamische Interpersoonlijke Therapie
(DIT) en Transference Focused Psychotherapy (TFP) behoort tot de mogelijkheden. Op indicatie wordt er
samengewerkt met andere disciplines zoals vaktherapie en systeemtherapie. Wanneer nodig vinden er
medicatie-consulten bij de psychiater plaats. Je werkt hoe dan ook samen met een betrokken, professioneel
en gedreven multidisciplinair behandelteam bestaande uit ervaren psychotherapeuten, klinisch psychologen,
vaktherapeuten en een psychiater.
Wanneer jij voldoende uren beschikbaar bent, kun je naast individuele behandelingen ook deelnemen aan het
groepsaanbod van locatie Halsteren. Binnen de Unit Psychodynamische Psychotherapie wordt groepstherapie
aangeboden op basis van Transactionele Analyse (TA) en DIT. Indien je hiervoor belangstelling hebt, word je
betrokken bij innovaties binnen het zorgcentrum en kun je een actieve rol krijgen in projecten en/of het
verzorgen van kennisoverdracht via presentaties en opleidingen.

Naar wie zijn we op zoek?
• Je hebt een BIG-registratie als klinisch psycholoog of als psychotherapeut;
• Je hebt affiniteit met psychodynamische psychotherapie;
• Je bent enthousiast en bent graag werkzaam in een multidisciplinair team en een
psychotherapeutische omgeving.

Wat wij bieden en hoe je kunt reageren:
Je komt te werken in een enthousiast team 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.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anouk Schippers, Zorgmanager West-Brabant
Volwassenen, bereikbaar via 06-20372995. Je brief en uitgebreid CV o.v.v. vacaturenummer 20.071
ontvangen we graag via sollicitatie@deviersprong.nl.
De Viersprong – De werkgever die je verder brengt
Wij zijn een hoogspecialistische organisatie die aan volwassenen en jeugd 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
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.

