
Een paar voordelen 

van werken bij Curans 

 

Werken in een prettige 

en respectvolle omge-

ving waar aandacht 

voor elkaar centraal 

staat. 

 

Een kleinschalige en 

platte organisatie. Dat 

betekent korte lijnen 

en een eenvoudige 

overlegstructuur. 

 

Veel tijd voor cliënt-

contact, weinig admi-

nistratie 

 

Uitstekende omgeving 

om veel te leren en te 

groeien als psycho-

loog 

 

Arbeidsvoorwaarden  

conform de CAO-GGZ 

Beschikbaar: Combinatiefunctie voor een betrokken  

startende Basispsycholoog  

Bij Curans zijn we op zoek naar versterking van ons fijne en warme team. Betrok-

kenheid bij cliënten en verbinding met collega’s vinden wij belangrijk. Curans 

helpt anderen met kwalitatief goede psychologische zorg. Alles is erop gericht om 

hier zoveel mogelijk tijd en aandacht aan te kunnen besteden zodat we tevreden 

cliënten, verwijzers én medewerkers hebben.  

 

Wie helpen we? 

We helpen mensen met behandeling binnen de kaders van de voormalige Basis-

GGZ. Vaak zijn onze cliënten vastgelopen door een combinatie van gebeurtenis-

sen en persoonlijke factoren. Dit leidt tot stemmingsklachten, overbelasting, 

angst etc. Onze cliënten hebben zeer diverse en goed behandelbare thematiek, 

waardoor snel behandelresultaat wordt behaald.  

 

Hoe werkt Curans? 

Curans zet zowel individuele- als groepsbehandelingen in. Er wordt namelijk als 

team aan het herstel van de cliënt gewerkt waarbij iedereen een gedeelte van de 

behandeling voor zijn rekening neemt. De regiebehandelaar is verantwoordelijk 

voor het hele proces.  

 

Wat is er te doen? 

Door onze groei zijn we op zoek naar versterking van ons secretariaat én naar 

uitbreiding van ons behandelteam. Wij zouden dit graag willen combineren in 

één functie voor een startende basispsycholoog. Zo leer je meerdere facetten van 

een (kleine) instelling kennen en kun je jezelf goed ontwikkelen in je rol als psy-

choloog.  

 

Lijkt je dit wat en ben je minimaal 24 uur per week beschikbaar?  

 

Mail bart.van.dijk@curans.nl of bel 085 - 401 64 64 

Let’s go the same way 

Curans 

Raadhuislaan 4 

5341 GM Oss 

E-mail: info@curans.nl 

Tel.: 085 401 64 64 

www.curans.nl 


