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‘Nexus – praktijk voor psychisch welzijn’ is een groepspraktijk te Brugge, die bestaat uit psychiaters, 
psychologen en psychotherapeuten, elk met zijn/haar/hun eigen expertise en ‘eigenheid’. 

Door op geregelde tijdstippen als team rond de tafel te komen, brengen we deze verschillende 
invalshoeken samen om de cliënt, alsook onszelf, de best mogelijke zorg te bieden. Een goede 
samenwerking en collegiale sfeer worden hoog in het vaandel gedragen. Authenticiteit, 
professionaliteit, openheid en mildheid zijn belangrijke waarden die wij nastreven in het werken met 
cliënten én met elkaar.  

Kan jij je vinden in bovenstaand kader en wens je deel uit te maken van dit bijzonder team?  

Gevraagd profiel 

• Je hebt een master klinische psychologie (of gelijkgesteld door ervaring) 

• Je hebt een erkende psychotherapie- of counseloropleiding gevolgd in één van de vier 
hoofdstromingen (CGT, systeem, psychoanalyse, cliëntgericht-experiëntieel) of bent deze momenteel 
aan het volgen 

• Je hebt reeds ervaring met psychotherapeutisch werk binnen de geestelijke gezondheidszorg 

• Je hebt een postgraduaat Psychodiagnostiek gevolgd of bent deze momenteel aan het volgen. 

• Je hebt een passie voor het vak 

• Je onderschrijft de waarden van ons team, waaronder het belang van een open en 
constructieve teamwerking, en bent bereid hier actief toe bij te dragen 

• Je bent bereid om in hoofd- of bijberoep als zelfstandige te werken 

Wij bieden 

• Een betrekking die start met minimaal acht uur per week. 

• Uren en dagen in overleg te bepalen, afhankelijk van de beschikbaarheid van de lokalen 

• Ondersteuning bij de opstart van een zelfstandig statuut, indien nodig/gewenst 

• Gedreven en enthousiaste collega’s, binnen een duidelijke en efficiënte teamwerking 

• Ruimte voor overleg en intervisie 

• Tewerkstelling binnen een recent gerenoveerd gebouw, dat onze waarden van authenticiteit en 
openheid tracht uit te dragen 

• Zichtbaarheid op de website, via folders, enzovoort 

 

Bij interesse of vragen: gelieve je motivatiebrief en CV te bezorgen aan 
simon.vanmarcke@praktijknexus.be 


