
   

Klinische Psychologie BIG             Raadhuislaan 2A 
Psychotherapie BIG           5341 GM Oss 
Gezondheidszorg Psychologie          T:  0412 - 644536 
Eerstelijnspsychologie NIP          F: 0412 - 644164 
Management: W.T.M. Peters                 E: info@pposs.nl 
KvK: 78327326                           Nl85INGB0005091960 

 

Psychologenpraktijk Oss zoekt een enthousiaste psycholoog om ons team te 
versterken! 
 
Wat bieden wij: 
Wil je in een klein team werken waar korte lijnen, deskundigheid, passie, humor en een onderling 
veilige en persoonlijke sfeer de boventoon voert? Ons team bestaat uit 5 psychologen (1 GZ-
psycholoog i.o. psychotherapeut, 3 GZ-psychologen en 1 basispsycholoog) en een secretaresse.  

 
Wil je een breed scala aan variatie in je intakes en behandelingen? Wij bieden BGGZ en SGGZ als 
instelling/ vrijgevestigde praktijk. Binnen de Psychologenpraktijk Oss wordt er veelal gewerkt met 
cognitieve gedragstherapie, EMDR en schematherapie, maar kenmerkt de behandeling zich vooral 
door een behandeling op maat, waarbij we vooral de cliënt blijven zien en wat deze nodig heeft.  

 
Wil je in een team werken waarin we veel zelfstandigheid ervaren, maar ook makkelijk overleggen 
en onderling profiteren van elkaars kennis? 
 
Wil je een fijne werkplek in een mooi historisch pand gelegen in een stadsparkje vlakbij het station? 
 
Wil je werkuren in overleg, en CAO-GGZ conform werken? 

 
Wie zoeken wij: 
We zijn op zoek naar een Basis psycholoog met ervaring in de Generalistische Basis GGZ. Je bent in 
het bezit van een BAPD en LOGO verklaring.  
 
Wij verwachten dat je generalistisch kunt en wilt werken, je behandelt volwassenen van alle 
leeftijden en alle psychische klachten. Je bent verantwoordelijk voor het gehele therapeutische 
proces. Als persoon ben je zelfstandig, flexibel en heb je een nuchtere insteek, maar heb je bovenal 
plezier in je werk! 
 

Solliciteren: 
Als dit je aanspreekt nodigen wij je van harte uit om bij ons te solliciteren!  
Psychologenpraktijk Oss 
t.a.v. Mw. Drs. M. Strijtveen 
m.strijtveen@pposs.nl 
 
Voor meer informatie kun je kijken op onze website www.pposs.nl of contact opnemen met de 
secretaresse, mevrouw M. Bogaars op 0412-644536.  
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