
  

                                                                                                                                                                               

Vacature klinisch psycholoog (psychodiagnostiek en/of 
psychotherapie) 
 
Wij openen een nieuwe vestiging van Triangel in Hoogstraten (Meer) en zijn hiervoor op zoek naar 
nieuwe medewerkers op zelfstandige basis. Hoewel het een nieuwe praktijk is, steunt ze volledig op 
de expertise en ervaring van Triangel Borsbeek / Mortsel die meer dan 30 jaar bestaat.  
We zijn op zoek naar een klinisch psycholoog voor psychodiagnostiek en/of psychotherapie.  
 
Psychodiagnostiek: Als klinisch psycholoog heb je een belangrijke rol in het diagnostisch traject: je 
verzorgt het intakegesprek, neemt psychologische testen af, bespreekt de resultaten in een 
multidisciplinair team, zorgt voor de verslaggeving en geeft advies.  
 
Psychotherapie: De problematieken die aan bod komen, zijn divers en betreffen 
eerstelijnspsychologie. Mogelijkheid tot specialisatie is zeker mogelijk. Ook pas afgestudeerde 
psychologen kunnen solliciteren op voorwaarde dat ze zich inschrijven in een erkende 
therapieopleiding. Binnen Triangel zijn verschillende therapiestromingen vertegenwoordigd. Intern 
worden intervisies en supervisies georganiseerd. 
 
Bij Triangel kom je terecht in een centrum waar samenwerking en collegiale ondersteuning een 
belangrijke plaats krijgen. Jonge collega’s worden ondersteund door ervaren collega’s die met plezier 
en enthousiasme hun kennis, ervaring en deskundigheid doorgeven.  Opleiding wordt voorzien in 
Borsbeek / Mortsel.  
 
Wie zijn wij? 
Triangel-vzw is een niet-gesubsidieerd multidisciplinair centrum te Borsbeek / Mortsel / Hoogstraten. 
Wij bestaan meer dan 35 jaar en hebben een zeer degelijke reputatie opgebouwd op vlak van 
diagnostiek en therapie. Onze diverse teams (kinderen / jongeren / volwassenen) worden 
ondersteund door 5 collega’s kinderpsychiaters, een neuroloog en 2 volwassenen psychiaters.  
Verder bestaat ons team uit een 50-tal collega’s (klinisch psychologen, seksuologen, criminologen, 
logopedisten, psychomotorisch therapeuten, bemiddelaars, coachen en psychotherapeuten) met 
ruime expertise en ervaring op het vlak van diagnostiek, begeleiding en therapie. Wij richten ons 
zowel  naar kinderen, jongeren als volwassenen. 
 
Waarom zou je kiezen voor Triangel? 

 De kans om een nieuwe vestiging van Triangel in Hoogstraten (Meer) mee uit te bouwen. 

 Modern gebouw met grote ingerichte praktijkruimtes.  

 Je werkt als zelfstandige (in hoofd- of bijberoep). Aantal uren en uurregeling in overleg te 
bepalen.  

 Je werkt met fijne ervaren collega’s in een toffe werksfeer. 

 Je komt terecht in een centrum met een uitstekende reputatie. 

 Ondersteuning door het secretariaat en een coördinator.  

 Mogelijkheid tot opleiding en begeleiding door ervaren collega’s in Borsbeek / Mortsel.  
 



Heb je interesse, neem dan met ons contact op via Dorien Roelen, coördinator vestiging Hoogstraten. 
dorien@triangel-vzw.be 
 
We zijn alvast enthousiast je te ontmoeten! 
 
Dorien Roelen 
Coördinator vestiging Hoogstraten 
Triangel-vzw 
Multidisciplinair Diagnose & Therapiecentrum  
 

Hoofdzetel:                               2de vestiging:                                  3de vestiging: 
Rosekapellestraat 19                        Sint-Benedictusstraat 3                 Terbeeksestraat 20 
2150 Borsbeek                                   2640 Mortsel                                   2321 Hoogstraten (Meer) 
www.triangel-vzw.be 
info@triangel-vzw.be 
Telefoon 03/321.09.88 
 
 
Welkom in Hoogstraten! 
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