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Zoekt:  
 
 
1 of 2 Psychologen (M/V) Zelfstandige in Bijberoep (Wondelgem – Noord Gent)  
 
We zijn gericht op zoek naar een Klinisch Psycholoog, die werkt volgens de principes van de Cognitieve                 
Gedragstherapie, om onze groepspraktijk te verrijken. Deze groepspraktijk bestaat momenteel uit 3            
psychologen, in samenwerking met 6 huisartsen, 4 kinesitherapeuten, een podologe, diëtiste, tabakoloog,            
diabetes educator, osteopaat en medische pedicure. Dit onder één dak, waardoor er voor de cliënt een                
overkoepelende zorg mogelijk is. Er is daarnaast een nauwe samenwerking met collega’s psychiaters.  
 
U gaat hierbij aan de slag met zowel eerstelijns als tweedelijns problematieken, verspreid over alle               
mogelijke psychologische domeinen. De meest voorkomende problematieken zijn: stress, depressie,          
burn-out, angst, ethyl verslaving, OCD, e.a. Bij sommige problematieken wordt eerder doorverwezen, zoals             
bij psychose, drugsverslaving, ernstige persoonlijkheidsproblematiek, e.a. 
 
 
Vereiste vaardigheden:  
 
1. U bent Klinisch Psycholoog, en beschikt over een diploma Master of Licentiaat. 

 
2. U werkt volgens de principes van de Cognitieve Gedragstherapie. 

a. Tijdens uw basis universitaire opleiding koos u voor een specialisatie in de CBT. 
b. U hebt werkervaring in een setting waar CBT gehanteerd wordt. 
c. De therapeutische opleiding tot Cognitieve Gedragstherapeut is een extra troef, maar geen must. 
d. U hebt kennis van de standaardvoorschriften en protocollen binnen de CBT, maar kan deze los en 

flexibel hanteren, zodat deze afgestemd zijn op de noden van de patiënt en mogelijke 
comorbiditeit. Naast de gesprekstherapie geeft u frequent praktische tips en adviezen mee. U 
reikt oplossingen aan en geeft denk en doe-opdrachten mee aan de patiënt. 
 

3. U beschikt over sterke therapeutische vaardigheden, alsook een goede inschatting en aanpak bij 
diverse psychologische problematieken. Eveneens herkent u zich in volgende kenmerken: sterke 
communicatieve vaardigheden, empathisch, authentiek, actief luisterend, praktisch, correcte 
verslaggeving. 

 
4. U wenst te werken voornamelijk met zowel volwassenen en adolescenten (14+). Een bijkomende troef 

is als u hiernaast eveneens onze kinderwerking wil uitbouwen. 
 

5. U bent loyaal en collegiaal in het samenwerkingsverband. U kunt zelfstandig therapeutische 
begeleidingen opnemen, maar stelt zich tegelijkertijd als teamspeler op in de praktijk. 

 
6. U bent zelfstandige in bijberoep of kiest ervoor om dit te worden. U kunt minstens een FTE 20% 

vrijmaken voor dit bijberoep. U bent bereid om flexibele uren op te nemen. 
 

Aanbod en voordelen:  
- U start in een goed draaiende praktijk.  
- U werkt in een groepspraktijk. Dankzij deze multidisciplinaire setting heeft u de mogelijkheid tot 

overleg met de andere hulpverleners van uw cliënt.  
- Regelmatige intervisie en supervisie momenten.  



- Vaste formele samenwerkingsafspraken (consultatiekost, consultatieduur, vaste kosten kabinet en 
logistiek  ed.) 

- Eventuele begeleiding bij de formaliteiten van het zelfstandig statuut. 
 
 
Plaats van tewerkstelling: 

Meesjesstraat 1  
9032 Wondelgem  
BELGIE  
 
Alle consultaties vinden plaats in het psychologenbureau van de groepspraktijk. De andere disciplines             
hebben hun eigen bureaus in dit gebouw. 

 
 
Solliciteren:  

 
Uw CV en motivatiebrief bevat volgende informatie: 
1. U beschrijft duidelijk en concreet op welke wijze u voor àlle vereisten in aanmerking komt. 
2. U voegt een foto toe 
3. U voegt een kopie bij van uw diploma/ diploma’s. 

 
Uiterlijk opsturen vóór 17/12/2019, met mogelijke opstart asap. 
 
Opsturen, bij voorkeur digitaal, naar: 
 
meesjespraktijk.psy@gmail.com  
 
of  
 
Groepspraktijk Psychologen  
t.a.v. Sarah Maes  
Meesjesstraat 1  
9032 Wondelgem 

 
Na het lezen van uw kandidatuur volgt een gesprek met schriftelijke casus en een tweede 
kennismakingsgesprek. 
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