
Wij zoeken een Basispsycholoog (als ZZP of in

loondienst)

Wil jij heel goed worden in je vak?

Met Sol Psychotherapie willen wij de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en goede GGZ

online beschikbaar maken. Wij vinden dat wachtlijsten in de GGZ achterhaald zijn. De zorg

kan echt beter georganiseerd worden. Toegankelijker en makkelijker. Onze filosofie:

uitstekende GGZ, geen wachttijd, optimale IT oplossingen voor cliënt en professional.

Sol Psychotherapie is een nieuwe, vrijgevestigde psychotherapiepraktijk in hartje Rotterdam.

We bieden - met name online - Basis GGZ en Specialistische GGZ. We maken gebruik van de

NiceDay app. Met deze app kunnen jouw cliënten je gemakkelijk bereiken om te bellen,

chatten of te videobellen. De behandelingen zijn intensief en van relatief korte duur; drie tot

vijf maanden.

Over de functie

Als basispsycholoog verricht je eerste intakes en voer je een belangrijk deel van de

behandeling uit. Ons enthousiaste team bestaat nu uit een aantal basispsychologen en één

GZ-psycholoog / psychotherapeut en we willen dit jaar doorgroeien naar een groter team.

Wat verwachten we van jou?

● Een afgeronde opleiding Master in de Psychologie (WO)

● Affiniteit met mensen met diverse problematiek en persoonlijkheid

● EMDR certificaat of de wens om dit te gaan doen

● CGt certificaat of de wens om dit te gaan doen

● Betrokkenheid, flexibiliteit en een positieve instelling naar cliënten en collega’s

● Enthousiasme om mee te bouwen aan een nieuw GGZ concept: “de

nul-administratie”



Wat mag je van ons verwachten?

● Een gemotiveerd, veelzijdig en deskundig team

● (Veel) ruimte voor meedenken en eigen initiatief en inbreng

● Wekelijks intervisie en werkbegeleiding

● Grote variatie in problematiek en behandelingen

● Vergoeding relevante cursussen

● Oók praktijkhouders zijn van harte uitgenodigd om samen te werken met Sol

● Korte lijnen. Werkplezier. Transparantie

● Vlotte betaling, geen gedoe

Heb je interesse?

Neem een kijkje op de website: www.sol-psychotherapie.nl

Neem contact met ons op of stuur direct jouw CV en motivatie naar Tineke Zondervan,
GZ Psycholoog, Psychotherapeut en Directeur Sol Psychotherapie,
t.zondervan@sol-psychotherapie.nl

http://www.sol-psychotherapie.nl
mailto:t.zondervan@sol-psychotherapie.nl

