
Ben je een energieke, open en enthousiaste psycholoog Volwassenen die graag wil werken in een 

kleinschalige cliëntgerichte organisatie? Kom dan in contact met ons om te bekijken of jouw ambities 

aansluiten bij die van ons!  

Wie zijn wij 

De missie van De Praktische GGZ is het bieden van hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen 

en volwassenen. Wij doen dit integer en transparant, met zorg voor cliënt, medewerker en maatschappij. Bij De 

Praktische GGZ komen menselijkheid, kwaliteit en ontwikkeling samen. 

We sluiten nauw aan bij de hulpvraag van onze cliënten en bieden zorg op maat. Daarnaast steken we veel 

energie in het behouden van de persoonlijke en mensgerichte organisatie die we zijn. Dat betekent dat we niet 

alleen zorg dragen voor onze cliënten en hun systeem, maar daarnaast een fijne plek willen zijn voor degenen die 

bij ons werken en zich binnen onze organisatie willen ontwikkelen. Omdat we óók zorgen voor de mensen die de 

zorg leveren.  

Momenteel bestaan we uit vier locaties: Zoetermeer, Gouda, Leiden en Woerden. We hebben de ambitie verder 

te groeien met daarbij de uitdaging de kleinschaligheid binnen de locaties te behouden. In het nieuwe jaar zal een 

locatie in Tiel geopend worden. 

Wat zoeken wij 

Voor locatie Woerdenl zijn we op zoek naar een psycholoog differentiatie Volwassenen. Locatie Woerden is een 

stabiel multidisciplinair team, bestaande uit psychiaters, GZ-psychologen, basispsychologen en/of 

orthopedagogen en vaktherapeuten (psychomotorische- en beeldende therapeuten). 

Als behandelaar bij De Praktische GGZ ben je betrokken bij het hele proces van intake, diagnostiek, behandeling, 

consultatie en advies. Specifieke aandachtsgebieden zijn trauma, stemmings- en angststoornissen, ADHD, 

autisme en persoonlijkheidsproblematiek.  

Wij zoeken iemand met de volgende competenties: 

 Je bent iemand die graag meebouwt en meedenkt in de opzet van de nieuwe locatie Tiel.  

 Als persoon ben je empathisch en open.   

 Je kan je flexibel opstellen en creatief werken, maar kan daarbij ook structuur vast houden.  

 Je bent resultaatgericht: je werkt samen met je cliënt naar een vooropgesteld doel toe en hierbij betrek je 

indien nodig het systeem van de cliënt.  

 Jij kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.   

 Je kan systeemgericht en oplossingsgericht werken. 

 

We vragen een afgeronde universitaire opleiding psychologie en je bent in het bezit van een diagnostische 

aantekening (BAPD). Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de diagnostiek en behandeling van 

volwassenen. Tevens ben je bedreven in diverse behandelmethodieken. Het gevolgd hebben van de (basis-) 

opleidingen cognitieve gedragstherapie, EMDR en/of schematherapie strekken tot de aanbeveling. 

Wat bieden wij  

 Een fijne, inspirerende en energieke werkplek waarin ruimte is voor jou als persoon.  

 Een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 uur tot 36 uur per week. 

 Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ. 

 Mogelijkheid tot een vast dienstverband. 

 Een opleidingsbudget. 

 



Contact? 

Enthousiast geworden en direct solliciteren? Mail je sollicitatie met motivatie en CV naar 

infowoerden@depraktischeggz.nl. Uiteraard kun je ook voor vragen contact met ons opnemen via het 

telefoonnummer 085 273 58 57 en vragen naar Leanne van der Grift, locatiemanager. 

 

Vanuit de Praktische GGZ staan wij voor inclusiviteit en diversiteit. Daarom staat het jou vrij om anoniem te 

solliciteren. Dit betekend dat je in de sollicitatie en CV geen persoonsgegevens hoeft weer te geven, zoals je 

naam, leeftijd, geslacht, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat en pasfoto.  

 

Wij zien je graag tegemoet! 
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