
 
 

 

Ons ziekenfonds engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen. 
Dagelijks ijveren wij voor een toegankelijke en betaalbare ziekteverzekering. 
Dit doen wij onder andere met een uitgebreid kantorennetwerk, kwaliteitsvolle 
diensten, een sterke thuiszorgservice, gedreven socioculturele verenigingen … en met 
een ijzersterk engagement. Want … 

Iedereen telt mee. Altijd. 

Well2DAY zoekt  

zelfstandig (kinder)psycholoog  
 
Je functie  
 

· Deskundige op vlak van psychische, relationele en gedragsproblemen, met kennis van 
psychosomatiek en psychodiagnostiek. Geven van kortdurende psychologische behandelingen 
voor volwassenen, vanuit een generalistische benadering. Dit voor een variatie van niet-
ernstige psychische problemen.   

 

Je profiel 
 

· Je voert intake- en oriënteringsgesprekken. 
· Je biedt een kortdurende behandeling (maximum 12 sessies) aan, waarbij je de emotionele 

draagkracht van de patiënt tracht te vergroten en de coping vaardigheden tracht uit te 
breiden.  

· Doorverwijzen naar collega’s in de regio bij ernstige indicatie. 
 

Vereisten 
 

· Je bent in het bezit van een diploma master in de psychologie en bent erkend als psycholoog 
door de psychologencommissie.  

· Je bent zelfstandig of zelfstandig in bijberoep.  
· Je bent communicatief ingesteld en beschikt over een sterk probleemoplossend vermogen. 

 
Je werkomgeving 
 

· Psycholoog voor volwassenen voor volgende locaties:  
Kapellen, Willebroek, Deurne, Berchem, Turnhout, Arendonk,  
Sint-Job-in’t-Goor, Heist-op-den-Berg 

· Psycholoog voor kinderen voor volgende locaties:  
Antwerpen, Geel en Mechelen.  
 

 

Ons aanbod 
 

· Een halve of 1 dag werk per locatie.  
· Meerdere locaties mogelijk maar niet noodzakelijk.  
· Werkuren in overleg te bespreken, afhankelijk van de beschikbaarheid van de 

consultatieruimte. 
· Een inspirerende werkomgeving waar je op een prettige wijze met je vak kan bezig zijn.  
· Administratieve, promotionele en logistieke ondersteuning. 
 

Interesse?  

Bezorg ons je gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae:  
- via e-mail: Well2DAY.professionals@devoorzorg.be  
- per post: De VoorZorg provincie Antwerpen, dienst preventie en Welzijn,  

Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen. 
 

Een eerste selectie gebeurt op basis van het curriculum vitae en de motivatie. 
 

Meer info? 
Voor bijkomende inlichtingen kan je telefonisch contact opnemen met de  
dienst Preventie en Welzijn op het nummer 03 285 46 23. Er is altijd de  
mogelijkheid tot een vrijblijvend gesprek. 
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