
 
Praktijk Aurelius groeit en daarom zijn wij per januari 2022 op zoek naar zelfstandige collega’s! 
 
THERAPEUT 
Wij zoeken een psycholoog die enthousiast is over het werk als behandelaar. Iemand die flexibel, 
zelfstandig en daadkrachtig is. Een psycholoog die de richtlijnen volgt en deze giet in een persoonlijke 
benadering, die het doel van de behandeling in het oog houdt en de therapeutische relatie goed kan 
hanteren. Iemand die interesse heeft dan wel geschoold is in CGT, EMDR of SFT. Een psycholoog die 
veerkrachtig is en humor heeft.  
 
Therapeuten die zich herkennen in dit profiel worden van harte uitgenodigd om te solliciteren! Dat 
geldt voor GZ-psychologen/ psychotherapeuten, maar ook voor basispsychologen. We zoeken 
iemand die voor 32u p/w beschikbaar is. In overleg zijn er mogelijkheden voor een aanstelling van 
min. 16u p/w.  
 
Wat bieden wij: 

- De voordelen van het werken als zelfstandige, zonder veel extra (administratieve) taken 
- Veel autonomie en flexibiliteit 
- De vrijheid om je eigen agenda in te richten en je uren te bepalen 
- Afwisselend werk: psychodiagnostisch onderzoek, intakes, individuele behandeling en 

groepsbehandeling (BGGZ en SGGZ), maar ook coaching, leiden van retraites en preventie 
- De mogelijkheid om eigen ideeën op het gebied van psychologische zorg en coaching verder 

uit te werken en uit te voeren 
- Wekelijks MDO en (geven van) werkbegeleiding en supervisie 
- Werken in een leuk en fris team waar aandacht is voor elkaar met borrels, pizza-avonden en 

andere gezellige uitjes 
- Mooie praktijkruimtes op een heel leuke locatie in Utrecht aan de Vecht of onze locatie in de 

binnenstad.  
- Goed ZZP-tarief afhankelijk van opleiding en ervaring voor basispsycholoog: tot ca €7000 

p/mnd o.b.v. 40 u p/w en voor GZ- en psychotherapeut tot ca €10000 p/mnd o.b.v. 40 u p/w. 
- Op termijn mogelijkheden voor de GZ- en psychotherapie opleiding (Aurelius is een erkende 

praktijkinstelling voor de GZ- en PT-opleiding).  
- Op korte termijn mogelijkheid tot scholing (CGT/EMDR/ACT/SFT) en (VGCt-)supervisie.  

 
Wil jij meer vrijheid, maar ook werken in een hecht team en vind je het leuk om bij te dragen aan een 
jonge, groeiende praktijk? Neem contact op en vraag naar Annemieke Timmerman of Lotte van 
Winkelhoff.  
Je kan je CV+ toelichting sturen naar administratie@praktijkaurelius.nl   
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