
 

 

 

 

 

 

PRAKTIJK OOSTERVELD ZOEKT KLINISCH PSYCHOLOOG / 

PSYCHOTHERAPEUT/ SEKSUOLOOG M/V 

 

Praktijk Oosterveld is een jonge, groeiende groepspraktijk in Wilrijk waar 

adolescenten en volwassenen terecht kunnen voor psychotherapie en 

psychotraumatherapie (EMDR, traumatologie). Wij werken multidisciplinair.  

Wij zijn een team met een reeds bestaand netwerk van doorverwijzers en 

hulpverleningspartners en willen graag ons team uitbreiden met een nieuwe, 

gemotiveerde collega psycholoog/psychotherapeut m/v 

 

Wij willen kwaliteitsvolle hulpverlening aanbieden. We werken zelfstandig maar 

vormen een team en kunnen bij de collega’s terecht voor supervisie, intervisie, 

vragen en ondersteuning. Wij zoeken een betrokken collega die het voordeel van 

multidisciplinair werken en van een team kan appreciëren.  

 

Wat verwachten wij? 

- Een erkenning als klinisch psycholoog, orthopedagoog, seksuoloog m/v of 

 ander Humane Masteropleiding OF een WUG-erkenning als psychotherapeut  m/v                   

   voor volwassenen en/of adolescenten 

-  Pas afgestudeerden zijn welkom en krijgen speciale begeleiding en ondersteuning 

-  Een psychotherapeutische opleiding, nog in opleiding zijn of eentje willen 

 starten 

-  Een opleiding EMDR of bereid zijn om deze te volgen 

-  Een statuut als zelfstandige in hoofd- of bijberoep 

-  Een enthousiaste persoon die in team wil werken als zelfstandige in hoofd- of 

 bijberoep 

 

Wat bieden wij? 

-  Een goedgevulde agenda, we zorgen voor de instroom van cliënten.  

-  Een gemotiveerd en op elkaar ingespeeld team.  

- Aangename, lichte en rustige werkomgeving. Ingerichte praktijkruimtes met 

 gezamenlijke inkom, wachtruimte en toilet.  

- Mogelijkheid tot overleg, supervisie en intervisie.  

- Vermelding op onze website.  

- Jij kiest jouw eigen werkmomenten in overleg.  

- Je huurt een werkruimte aan zeer democratische prijzen, dit gebeurt via vaste 

 dagdelen. Je start met 1 dagdeel (4 uur) met de intentie uit te breiden tot 

 minimum 4 dagdelen per week. Dit komt overeen met 16u werk of twee 

 werkdagen per week. Je mag uiteraard ook met meerdere dagdelen 



 starten. Uitbreiden doe je op jouw tempo. Je kan in de ochtend, de middag of 

 de avond werken, dit kies je zelf. 

- Voor beginnende zelfstandigen voorzien we een speciale voordeligere regeling 

 per uur om zo langzaam naar de eerste blok te werken. 

-  Voor de hele start als zelfstandige of als psychotherapeut bieden we steun, info en  

   begeleiding. 

- Een start kan nu of binnen enkele maanden, naargelang jouw noden en 

 plannen, onmiddellijke indiensttreding kan ook 

 

Solliciteren 

E-mail met motivatie en CV t.a.v. Marisel Alfini. Marisel.psy@gmail.com  

Plaats van tewerkstelling: Pottershofstraat 9, 2610 Wilrijk 

Je vindt deze vacature ook op www.praktijkoosterveld.be 
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