
VACATURE 
 

Therapeutisch Centrum  GGZ biedt een breed programma ambulante zorg voor kinderen, 

jongeren en volwassenen. Wij werken met ruim 50 medewerkers vanuit een christelijke 

levensvisie. Meer informatie lees je op www.therapeutisch-centrum.nl of bel 0527 – 224 501. 

 

 

Basispsycholoog VZ 

24 uur  

Emmeloord  

 
Wij zoeken een basispsycholoog voor ons team Volwassenzorg. Ben jij de persoon die wij zoeken?  

 

De functie 

Als psycholoog voer je intake-, anamnese- en adviesgesprekken. Je verricht psychodiagnostisch 

onderzoek en geprotocolleerde behandelingen in samenwerking en onder verantwoordelijkheid 

van een GZ-psycholoog. Je verzorgt rapportages inzake intakes, onderzoek en behandelingen. 

Wekelijks vindt afstemming of intervisie plaats met het team bestaande uit psychiater, GZ-

psychologen, arts, verpleegkundig specialist en SPV.  

 

Over jou 

We verwachten van jou dat je afgestudeerd bent als psycholoog. Daarnaast heb je de basiscursus 

CGT en basiscursus EMDR afgerond en minimaal 2 jaar relevante ervaring opgedaan bij een GGZ-

instelling. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en je bent in staat tot zelfreflectie. 

In deze functie is het belangrijk dat je flexibel en initiatiefrijk bent. Wij zoeken iemand die affiniteit 

heeft met onze doelgroep (o.a. ADHD/ASS) en bereid is onze identiteit mede gestalte te geven.  

 

Over ons 

Ons team is een enthousiast en multidisciplinair team. Therapeutisch Centrum GGZ is een 

kleinschalige organisatie met verschillende locaties, waar enthousiaste mensen werken die oog 

hebben voor elkaar. We vinden het belangrijk dat iedere professional ruimte krijgt voor 

persoonlijke ontwikkeling. Onderling overleg is altijd mogelijk en we vinden het belangrijk dat er 

een open sfeer heerst.  

Wij volgen de CAO GGZ en inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Je bent in het 

bezit van een geldige VOG of bereid deze aan te vragen.  

 

Procedure 

Voor meer informatie over deze functie of over de sollicitatieprocedure kan je contact opnemen 

met mevr. K. van der Wal (HR-adviseur). Zij is aanwezig van maandag tot en met donderdag en 

bereikbaar via 0527 – 224 501.  

 

Je reactie kan je tot en met 20 september 2019 sturen aan:    

Therapeutisch Centrum GGZ 

t.a.v. mevr. K. van der Wal 

Nagelerweg 5, 8304 AB te Emmeloord 

 

Of stuur een e-mail naar pz@therapeutisch-centrum.nl.  

 

We kijken uit naar jouw reactie!   

http://www.therapeutisch-centrum.nl/
mailto:pz@therapeutisch-centrum.nl

