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VACATURE Zelfstandig Psycholoog/Psychotherapeut (i.o.) Eetstoornissen / Psychosomatiek 

 

WIE ZIJN WIJ? 

Tessaract is een grote vrijgevestigde ambulante groepspraktijk in Genk. Wij zijn een multi-

methodisch team bestaande uit psychotherapeuten, psychologen en een maatschappelijk werker. 

Tevens is er een nauwe samenwerking met een psychiater.  

We zijn stevig ingebed in een solied netwerk van verwijzers in de eerste en tweede lijn en 

samenwerking met de gesubsidieerde diensten GGZ ligt ons nauw aan het hart. We participeren 

daarom ook actief in de lokale psychologenkring. We werken zowel eerstelijnspsychologisch als 

psychotherapeutisch en werken in teamverband collegiaal met verschillende psychotherapeutisch 

geschoolde psychologen, zowel psychodynamisch, experientiëel, cognitief gedragstherapeutisch als 

systemisch contextueel i.f.v. de noden van de cliënt.  

WIE ZOEKEN WIJ? 

Voor uitbreiding binnen de sectie ‘Volwassenen’ zijn wij op zoek naar een 

psycholoog/psychotherapeut (i.o.) met tenminste 1 jaar klinische ervaring in de behandeling van 

eetstoornissen (zowel AN, BN als BED) of in de behandeling van psychosomatische problematiek 

(CVS, fibromyalgie, chronische pijn, burn-out) 

Je wordt aangenomen als zelfstandig psycholoog en je uren zijn in onderling overleg te kiezen 

(overdag/avond/weekend). Er wordt een minimum engagement van 4 uren per week gevraagd. 

Uitbreiding van uren is naar de toekomst toe zeker een optie.  

JOUW PROFIEL 

• Je bent door de psychologencommissie erkend als psycholoog en door de VVKP als 

gecertificeerd klinisch psycholoog 

• Je hebt of volgt een erkende psychotherapie-opleiding  

• Je hebt minstens 1 jaar ervaring in de behandeling van eetstoornissen of psychosomatische 

problematiek in een klinische setting 

• Je bent verantwoordelijk, betrokken en zelfstandig werkend 

• Je wenst te werken in teamverband binnen een bloeiende groepspraktijk voorzien van alle 

comfort  

ONS AANBOD 

• Een bloeiende groepspraktijk met bestaande samenwerkingsverbanden en voorzien van alle 

middelen (ingerichte werkkamers, internet, printer, enz.) 

• Een hecht team van collega’s met een diversiteit aan opleidingen  

• Maandelijkse supervisiemomenten en dagelijks contact met andere collega’s 

• De mogelijkheid om naast individuele therapie ook groepstherapie en/of cursussen te geven 

in onze groepsruimte 

• Intreden in een maatschap in oprichting, die zekerheid biedt naar de toekomst toe. 

http://www.tessaract.be/
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Pas je binnen het gevraagde profiel of heb je vragen? Neem dan contact op met Annie van de Vijver 

(psychoanalytisch psychotherapeut, coördinator van de praktijk) annie.vandevijver@tessaract.be / 

0486 957641. Uw sollicitatiebrief met motivatie en C.V. ten laatste 31/10/2017 te sturen naar dit e-

mailadres.  
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