
 

 

In Halsteren zoekt het ambulante psychodynamische psychotherapie team van het zorgcentrum volwassenen 
een 
 

Psychotherapeut 
24 uur per week  

 

Wat ga je doen binnen deze functie? 

In het ambulante psychodynamische psychotherapie team is er ruimte voor uitbreiding. In dit team worden 
cliënten behandeld met voornamelijk cluster C persoonlijkheidsproblematiek, vaak in combinatie met 
narcistische en/of borderline trekken. Er is sprake van matige tot ernstige complexiteit.  
 
In dit team bestaat het werk uit individuele ambulante psychodynamische psychotherapie, waaronder 
Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT). Op indicatie wordt er samengewerkt met andere disciplines 
zoals vaktherapie, systeemtherapie en er vinden medicatie-consulten bij de psychiater plaats. Het (vaste) 
team bestaat uit psychotherapeuten, klinisch psychologen, vaktherapeuten en een psychiater.  
 
 

Naar wie zijn we op zoek? 

• Je hebt een BIG-registratie 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: 

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 Annemiek Bax, Zorgmanager West-Brabant Volwassenen, 
bereikbaar via 06-10585892. Je brief en uitgebreid CV o.v.v. vacaturenummer 20.071 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 cliënten met ernstige problemen in persoonlijkheid, gedrag en gezin 
naar een hoger niveau te brengen. Het is onze ambitie om op alle terreinen beter te scoren dan beschikbare 

benchmarks. We zijn TOPGGz en ISO-gecertificeerd. 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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