
Basispsycholoog gezocht in Sittard.  
Selecteren wij jou? 

Ben jij een basispsycholoog met een ondernemershart? Het Psyned Select tweejarig werk-leertraject 

begeleidt jou stapsgewijs bij het opbouwen van een bloeiende praktijk als vrijgevestigd basispsycholoog. 

Met dit programma willen wij jou een alternatief bieden voor de opleiding tot GZ-psycholoog en richten wij 

ons op onverzekerde zorg. 

Inhoudelijk besteden we veel aandacht aan burn-out, rouw- en verliesverwerking en relatieproblematiek. 

Daarnaast besteden we in de opleiding aandacht aan ondernemerschap en de therapeutische relatie. 

Met behulp van onder meer intervisie, supervisie, leertherapie en interne opleidingen focus je tijdens dit 

traject jouw ontwikkeling als psycholoog en ondernemer. Tegelijkertijd kun je rekenen op extra toestroom 

van cliënten via Psyned. En ook al voer jij je praktijk zelfstandig, je staat er niet alleen voor: Met het 

buddysysteem en vangnet is er altijd iemand met wie je kunt sparren. 

De visie van Psyned Select 

Wij geloven in een rijker leven. Een rijk leven wil zeggen dat we accepteren wat we ervaren én handelen 

naar onze waarden, naar wat we werkelijk belangrijk vinden. Een rijk leven is een leven waarin onze 

gevoelens en gedachten er mogen zijn. Aangenaam of onaangenaam. Want een rijk leven is niet een leven 

zonder pijn, verdriet of tegenslag – dat is niet mogelijk – maar een leven waarin wij ons hierdoor niet laten 

bepalen. Rijk leven is je ervaringen accepteren, maar handelen naar wat er echt toe doet. Zo leef je voluit: 

intenser, bewuster en geconcentreerder. Wij geloven dat iedereen een rijker leven kan leiden. Dat is wat 

ons drijft. 

Wij zoeken enthousiaste en betrokken psychologen die onze visie op de zorg delen en daarnaast: 

1. Minimaal 3 à 4 dagdelen per week beschikbaar zijn voor cliënten en daarnaast tot 8 uur per maand 

voor scholing. 

2. Waarvan voor cliënten minimaal 1 avond beschikbaar is per week. 

3. 1 à 2 jaar ervaring hebben in een relevante behandelsetting. 

4. Een ondernemende kijk hebben op de GGZ. 

5. Voldoende werkervaring om direct zelfstandig te kunnen starten als behandelend psycholoog d.m.v. 

voornamelijk CGT en ACT (uitgebreide eerste lijn problematiek). 

6. ZZP-er zijn of bereid zijn om ZZP-er te worden.  

Psyned Select biedt 

Een leer/werktraject van 2 jaar gericht op het opbouwen en zelfstandig voeren van een bloeiende praktijk 

als vrijgevestigd psycholoog. 

1. Ondersteuning middels intervisie, supervisie en interne opleidingen gericht op het verder 

ontwikkelen van therapeutische vaardigheden, bedrijfsvaardigheden en het opbouwen van een 

netwerk. 

2. Daarnaast een veelzijdige en zelfstandige functie als behandelend psycholoog. 

3. De focus ligt op de eigen ontwikkeling en daarnaast factureer je ons voor de gewerkte sessies. Ideaal 

in combinatie met een parttime baan. 

Interesse?  

Mail je motivatiebrief en CV t.a.v. Eline Nijhof naar eline@psyned-select.nl of kijk op onze website: 

www.psyned.nl/zorgaanbieder/psyned-select 


