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Psycholoog To Go (PTG) is op zoek naar een enthousiaste (basis)psycholoog 

die ervaring op wil doen in een vrijgevestigde praktijk als ZZP’er 

 

Houd jij ook zo van het geven van therapie, maar mis je een meer persoonlijke manier van zorg buiten 

de GGZ kaders waarbij ook jouw werkbalans centraal staat? Dan is deze vacature zeker iets voor jou!  

 

Psycholoog To Go (PTG) is een zelfstandige vrijgevestigde praktijk nabij het Rijksmuseum in 

Amsterdam. Cliënten kunnen hier op een toegankelijke en persoonlijke manier zorg krijgen, buiten 

de zorgverzekeraar om. Een verwijzing van de huisarts of DSM diagnose is niet nodig. PTG is geschikt 

voor mensen met lichte tot matige klachten. Je kunt hierbij denken aan somberheidsklachten, 

angstklachten, stressklachten, omgaan met emoties, verwerken van enkelvoudig trauma en 

ontwikkelingsgerichte vragen. Er wordt CGT, EMDR, ImRs en Schemagerichte technieken geboden. 

 

 

Wat zoeken we?  

- Je bent afgestudeerd als psycholoog met 2 of meer jaar werkervaring  

- Je kunt zelfstandig werken met behulp van begeleiding  

- Je hebt affiniteit met een vrije manier van zorg  

- Je hebt ook ander inkomen naast het werk bij PTG  

- Je bent betrouwbaar en empathisch  

 - Je wilt ervaring opdoen in het werken als ZZP’er 

- Je wilt je in schrijven bij de KVK 

 

Wat bieden we?  

- De werving van cliënten wordt uit handen voor je genomen  

- Je kan gebruik maken van een mooie praktijkruimte die persoonlijk aanvoelt  

- Je krijgt persoonlijke begeleiding voor het geven van therapie en werken als ZZP’er 

- Jouw werkbalans wordt heel serieus genomen, er is geen productiedruk  

- Je bepaalt zelf hoeveel en welke mensen je wilt zien (max 3 cliënten per dag) 

- Je maakt gebruik van de werkwijze van PTG incl. beveiligd emailsysteem, ROM, etc   

- Je hebt veel eigen regie en vrijheid, je bent eigen baas  
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Hoe verloopt de samenwerking financieel?  

We werken samen middels een samenwerkingsovereenkomst. Je draagt per sessie een fee af aan 

PTG voor het gebruik van de ruimte, de begeleiding, de werkwijze en de werving van cliënten. Een 

eerlijke verdeling voor beide partijen staat voorop.  

 

Tarieven: 95 euro per sessie / 550 euro per pakket van 6 sessies (BTW vrijgesteld)  

A. Door PTG ingebrachte cliënten in de praktijk = 1/3 van de prijs (acquisitie cliënten, praktijkruimte, 

intervisie, werkwijze) 

B. Door PTG ingebrachte cliënten beeldbellen buiten de praktijk= 1/4 van de prijs (acquisitie cliënten, 

intervisie, werkwijze) 

C. Door behandelaar geworven cliënten in de praktijk = 1/6 van de prijs (intervisie, werkwijze PTG, 

praktijkruimte) 

D. Door behandelaar geworven cliënten beeldbellen buiten de praktijk = 1/7 van de prijs (intervisie, 

werkwijze) 

 

Interesse?  

Stuur dan voor 1 september je CV en een introductie van jezelf naar dorianne@psycholoogtogo.nl  

Bij interesse zullen we een kopje koffie plannen in de praktijk om te kijken of het klikt.  

Je mag me ook altijd even appen/bellen/mailen als je meer vragen hebt over de vacature. 

 

Meer informatie over PTG?  

Neem een kijkje op de website www.psycholoogtogo.nl 

Luister deze podcast waarbij je kan meeluisteren met een echte therapie bij PTG  

Of volg PTG op Instagram  

 

Hartelijke groet,  

Dorianne van PTG   

0683420350 
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