
 

 

VACATURE  
Zelfstandig 

Eerstelijnspsycholoog/Psychotherapeut 
(i.o.) bij Tessaract in Genk 

 

 

WIE ZIJN WIJ? 

Tessaract is een vrijgevestigde ambulante groepspraktijk voor (jong)volwassenen en ouderen in 

Genk. Wij zijn een multi-methodisch team bestaande uit psychologen en psychotherapeuten. Er is 

een nauwe samenwerking met een psychiater, een kinesistenpraktijk en een jobcoach.  

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 werken zowel 

eerstelijnspsychologisch als psychotherapeutisch en werken in teamverband collegiaal met 

verschillende psychotherapeutisch geschoolde psychologen, zowel psychodynamisch, experiëntieel, 

cognitief gedragstherapeutisch als systemisch contextueel in functie van de noden van de cliënt.  

 

WIE ZOEKEN WIJ? 

Wegens de stijgende aanmeldingen zijn wij dringend op zoek naar een psycholoog/psychotherapeut 

(i.o.) met tenminste 1 jaar klinische ervaring.  

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

(overdag/avond/weekend). Er wordt een minimum engagement van 6 uren per week gevraagd. 

Uitbreiding op lange termijn is mogelijk en gewenst.  

 

JOUW PROFIEL 

• Je bent klinisch psycholoog, erkend door de psychologencommissie of in het bezit van je 

visum 

• Je volgt of bent van plan op korte termijn een erkende psychotherapie-opleiding in één van 

de vier hoofdrichtingen te volgen. Je staat open voor inbreng vanuit andere 

psychotherapeutische richtingen. 

• Je hebt minstens 1 jaar relevante ervaring, liefst in eerstelijnswerk. 



 

 

• Indien je 3 jaar relevante ervaring hebt, kun je, net als 2 collega’s in de praktijk, ook 

aansluiten bij het netwerk van eerstelijnspsychologen in het kader van artikel 107; 

• Je bent verantwoordelijk, betrokken en kan zelfstandig werken. 

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

• Je bent bereid minstens 1 avond in de week te werken. 

ONS AANBOD 

• Een 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 (of individueel intensievere) intervisiemomenten en dagelijks contact met 

andere collega’s 

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

in onze groepsruimte 

• Indien je , in surplus van je minimumengagement van 6 uur, wenst toe te treden als 

eerstelijnspycholoog binnen het terugbetalingssysteem (minimum 4 uur/week), kun je 

genieten van een aantal extra voordelen: gratis terbeschikkingstelling van de praktijkruimte 

voor deze ELP-consulten, gratis toegang tot Mediris Multi, gratis vormingsinitiatieven vanuit 

de ELP-coördinatie, overleg mogelijk met ervaren ELP-collega’s in de praktijk, gegarandeerde 

doorverwijzingen.  

 

Pas je binnen het gevraagde profiel of heb je vragen? Neem dan contact op met Annie van de Vijver, 

coördinator van de praktijk via annie.vandevijver@tessaract.be of 0486/957641. Stuur je 

sollicitatiebrief met motivatie en C.V. ten laatste 29 februari 2020 naar dit e-mailadres.  
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