
 

Vacature ervaren gesprekstherapeut   

In verband met uitbreiding van ons team is Care to Change, locatie Zeist, per direct op zoek naar 
verschillende therapeuten, zoals een ervaren basis-psycholoog, GZ-psycholoog, psychotherapeut of 
klinisch psycholoog. De vacature kan worden ingevuld op ZZP basis. 
 
Als behandelaar maak je deel uit van een multidisciplinair team dat is vertegenwoordigd door 
verbale en non-verbale therapeuten met verschillende disciplines. Mede dankzij ons brede aanbod, 
kunnen wij een persoonlijke en op de cliënt toegespitste behandeling bieden vanuit een holistisch 
perspectief. 
 
Jouw werkzaamheden bestaan met name uit 
 

➢ geven van behandelingen met meervoudige problematiek, die meerdere levensgebieden 
bestrijkt, bij voorkeur vanuit ervaring met complex (vaak vroegkinderlijk) trauma 

➢ deelnemen aan multidisciplinair team overleg 
 
Jij bent iemand die 

➢  in het bezit is van een relevant diploma 
➢ kennis van en ervaring met onder andere Schematherapie en EMDR heeft 
➢ kennis van en ervaring met persoonlijkheidsproblematiek en CPTSS heeft 
➢ communicatief vaardig is, zowel schriftelijk als mondeling 
➢ vakinhoudelijk competent is en gewend om multidisciplinair/interdisciplinair te werken 
➢ actief meedenkt bij het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van (nieuwe) 

behandelmethodieken 
➢ 16 tot 24 uur per week beschikbaar is, bij voorkeur ook vrijdag 

 
Wij bieden 

➢ een gezellige werksfeer in een warm en betrokken team, bij een kleinschalige GGZ instelling 
➢ een contract voor een jaar met optie tot verlenging 

 
Wij zijn 
Care to Change, een eigenzinnige en gedreven instelling gericht op de specialistische GGZ met 
vestigingen in Amsterdam, Emmeloord, Haarlem, Hilversum en Zeist. Wij richten ons 
behandelaanbod op mensen met complexe klachten. In ons multidisciplinaire team bieden wij, 
vanuit de match met de cliënt, een gebalanceerd zorgaanbod. Belangrijk hierbij is voor ons de open 
en nieuwsgierige blik op gezondheid en zorg, alsmede de bereidheid om buiten de disciplinaire 
kaders te kunnen treden. Als organisatie wil Care to Change hiermee een persoonlijke, 
herstelgerichte behandeling bieden. 
 
Voor een indruk van onze instelling en werkwijze, verwijzen we je graag naar onze website 
www.caretochange.nl. 
 
 Interesse in deze vacature 
Als je geïnteresseerd bent in deze functie stuur dan je motivatie en CV naar Mariëlle Janssen – 
wens@caretochange.nl     

http://www.caretochange.nl/
mailto:wens@caretochange.nl

