
Zkt klinisch psycholoog
Herentals

Wat betekent Intra/Extra?
/ 4ambulante groepspraktĳken: Sint-Truiden,Diest, Aarschot en Herentals
/ al 15 jaar het aanboden dienstverlening naar cliënten en verwijzers uitbouwen
/ een team van 25 psychologen,gespecialiseerdin kortdurende therapieën

waaronder oplossingsgerichte en gedragstherapie…
/ cliënten doelgericht en zo kortdurend mogelijk helpen vanuit eenprofessioneel kader

Wat betekent de job?
/ psychologischebegeleidingen psychotherapie bĳ volwassenen en ouderen
/ individuelebegeleidingen en/of relatietherapieën
/ psychotherapieen/of eerstelijnsgesprekken
/ overleg met en advies/consult aan eerstelijnsdiensten,verwijzers e.a.
/ blendedonlinehulp via beveiligdonline therapieplatform is mogelijk
/ verslaggeving in het elektronisch cliëntendossier en opvolging naar verwijzers

Wat beteken jĳ voor ons?
/ master in de klinischepsychologie
/ erkendepsychotherapieopleiding of eerstelijnsopleiding beëindigd,aan het volgen of bereid te

Volgen.Meer specifiek: oplossingsgerichte systemische therapie of gedragstherapie.
/ werken vanuit eendoel- en toekomstgericht therapiekader
/ ervaring met of interesse in lichaams- enervaringsgerichte therapieën is eenpluspunt:

EMDR,ACT,mindfulness, relaxatietechnieken, ...
/ zelfstandig statuut in hoofd- of bijberoep
/ engagement voor langere tijd
/ minimum 5 uren tijdens één tijdsblok buiten de kantooruren(avond of zaterdag)
/ zelfstandig kunnen werken
/ eenopen ingesteldheid tav collega’s en verwijzers



Wat betekenen wĳ voor jou?
/ demogelijkheid om cliënten te begeleidenmet eenminimum van 5 uren en mogelijkheid tot uitbreiding

In een later stadium
/ ondersteuning in het omgaanmet zelfstandig statuut
/ actieve participatie aan eenbloeiendepraktijk die voortdurend in beweging is
/ deel uitmaken van eengemotiveerd en dynamisch psychologenteammet eenduidelijk afgelijnde visie
/ eenprofessioneel team dat zich voortdurend bijschoolt
/ eenelektronisch cliëntendossier
/ mogelijkheid tot onderling overleg en intervisie; tevens mogelijkheid tot supervisie
/ eenopen houding en ondersteuning bij nieuwe initiatieven
/ meer info over onze visie en wie we zijn vindt u ook www.intra-extra.be

Praktisch

Depraktijkruimte te Herentals (Dennenlaan 6) met bijbehorendefaciliteiten zoals wachtzaal, toilet,
enz,wordt ter beschikking gesteld in tĳdsblokken van 5 uur. Cliëntenmelden zich online aan en worden
naar jou doorverwezen op volledig transparante wijze. Je werkt zelfstandig maar kan steeds rekenenop
de teamwerking, snelle feedbacken een sterke organisatie.

meer info over onze visie enwie we zĳn vindt je ookop:
www. https://www.intra-extra.be/wij-zoeken-psychologen-voor-ons-team/

Interesse?

Stuur CV en motivatie naar katleen.moons@intra-extra.be.Vrĳe sollicitaties zĳn eveneens ten alle
tĳde welkom. Stuur in dat geval CV enmotivatie naar heidi.windmolders@intra-extra.be voor Diest of
Sint-Truiden en naar linda.heirbaut@intra-extra.be voor regio Aarschot.

www.intra-extra.be

Diest | Aarschot | St-Truiden | Herentals

doen wat werkt
intra extra


