
 

Vacature Psycholoog/GZ-psycholoog Mentaal Gezond Psychologie 
Voor mijn eigen praktijk in Tilburg zoek ik een gezellige en gedreven collega voor 16 tot 32 uur per week! 

 

Mentaal Gezond Psychologie is opgericht in 2020 en biedt behandeling en coaching aan mensen met een actieve 

hulpvraag die voortkomt vanuit lichte tot matige klachten. Er kan sprake zijn van bijvoorbeeld angsten, verminderde 

stemming, zingevingsvragen of relationele onderwerpen. Uitgangspunt is de mens achter de klacht te zien en vanuit een 

goede behandelrelatie, begrip en interesse samen op zoek gaan naar de factoren waar iemand invloed op kan uitoefenen 

en weer regie in kan pakken. Methoden waarmee gewerkt wordt, zijn o.a. ACT, CGT, EMDR en oplossingsgerichte 

therapie. Ook andere vormen van therapie kunnen gebruikt worden als je hier als behandelaar goede ervaringen mee en 

vertrouwen in hebt want het fijnste werkt toch ‘practice what you preach’.  

 

Wat is er zo leuk aan werken bij Mentaal Gezond Psychologie?: 

 Je hebt veel eigen regelmogelijkheden tijdens de werkweek (wat over het algemeen bij mensen werkplezier 

bevordert) en de samenwerking is gebaseerd op vertrouwen. 

 Je werkt samen met een fijne, ervaren collega die van aanpakken én gezelligheid houdt, waarbij de lijnen kort 

zijn. 

 Je komt te werken in een gloednieuw, prachtig gezondheidscentrum (oplevering 1 mei 2023) met daarbinnen 

meerdere disciplines waaronder huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten. 

 Er zijn veel mogelijkheden om mee te denken bij een relatief nieuw maar goedlopend bedrijf met groeiambities. 

 Er is veel aandacht voor sfeer en werkplezier. 

 De doelgroep waarmee je gaat werken bestaat over het algemeen uit gemotiveerde, coöperatieve cliënten die 

na een gesprek of 8 tot 10 weer op weg geholpen zijn. Een vaste samenwerkingspartner is Tilburg University dus 

je ziet ook regelmatig studenten.   

 Er is ruimte voor opleiding en ontwikkeling. 

 De vorm van je contract (ZZP/loondienst) en je financiële waardering (gebaseerd op ervaring en potentie tussen 

€3500 - €6000 per maand o.b.v. 36 u/wk) zijn bespreekbaar. Er is op allerlei vlakken flexibiliteit mogelijk gezien 

het een kleine organisatie betreft en er dus geen ellenlange overleggen en afstemmingen nodig zijn. 

  

 



 

 

 

Wat vraagt de functie van je?: 

 Je bent een basis psycholoog, in het bezit van een LOGO-verklaring, of een GZ-psycholoog. 

 Je hebt affiniteit met de doelgroep generalistische GGZ  en bent in staat je in allerlei soorten klachten en mensen 

te verdiepen.  

 Je bent iemand die goed solistisch kan werken maar houdt daarnaast ook van een goede sfeer en aanspraak. 

 Je houdt van bouwen aan goede relaties met cliënten en samenwerkingspartners en aan een mooie organisatie,  

 waarbij je open, breed geïnteresseerd en zorgvuldig bent. 

 Veel ervaring is niet persé een must. Enthousiasme en bereidheid tot ontwikkeling zijn eerder eigenschappen die 

belangrijk zijn.  

 
 

Als het bovenstaande je aanspreekt dan nodig ik je van harte uit om te reageren door een mail met een korte motivatie 
en een CV te sturen naar info@mentaalgezondpsychologie.nl, t.a.v. Saskia Meeus-Verschure, GZ-psycholoog en 
praktijkhouder. 

 
 

Voor meer informatie over de praktijk of ervaringen van cliënten kun je ook alvast kijken op 
www.mentaalgezondpsychologie.nl en op ZorgkaartNederland. 

  

 

 

 

 


