
One World Health Services  
Hulp bij psychische problemen 

 
Gevraagd: ervaren basispsycholoog 24-36 uur 
Wil je jezelf ontwikkelen in een enthousiast klein team in een specialistische GGZ praktijk in Den 
Haag? 
Vind je het leuk om te werken met cliënten met verschillende culturele achtergronden? 
Wil je meewerken aan continue verbetering van de praktijk? 
Hou je van een lerende organisatie? 
 
Dan zijn wij op zoek naar jou! Voor onze praktijk One World Health Services zijn we op zoek naar een 
ervaren basispsycholoog (minstens één jaar relevante werkervaring), die kan werken met cliënten 
met trauma gerelateerde klachten en persoonlijkheidsstoornissen. Ervaring/affiniteit met EMDR is 
een pré! 
 
Werken bij One World Health Services 
One World Health Services ligt aan het Zuiderpark in Den Haag. We werken in een multidisciplinair 
team dat zorg biedt aan cliënten met veelal complexe problematiek en verschillende culturele 
achtergronden.  
 
We zetten verschillende (groeps)therapieën in en werken naast de meer gangbare therapieën zoals 
CGT, ook met dialectische gedragstherapie, psychodrama therapie en mindfulness- en 
compassieoefeningen. 
 
We willen graag groeien en een opleidingsplek worden voor GZ psychologen. Er is bij ons veel ruimte 
voor autonomie en eigen inbreng. De behandelaren blijven geïnspireerd door het delen van kennis, 
door intervisie en gezamenlijke onderwijsmomenten. Zo is er een lopende intervisiegroep waar 
casuïstiek wordt besproken en specifieke vaardigheden worden aangescherpt. Ook hebben we de 
mogelijkheid deel te nemen aan een doorlopende mindfulness training op de praktijk en hebben alle 
behandelaren een individueel opleidingsplan. 
 
Cliënten noemen vooral de prettige huiskamersfeer, de betrokkenheid van de behandelaren en de 
positieve uitkomst van hun (groeps)therapie in hun evaluatie van de praktijk. 
 
Wat bieden wij jou?  

• Goede arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ 

• Aandacht voor je persoonlijke ontwikkelingswensen 

• Een klein enthousiast, gezellig en betrokken team 

• Doorlopende mindfulness training door ervaren trainers 
 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan je CV en motivatiebrief naar: info@owhs.nl, t.a.v. 
Ayan Ramnath 
 


