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Voor uitbreiding van de praktijk, zoeken we:  psycholoog/psychotherapeut (M/V)  

De praktijk heeft een lange traditie van een brede aanpak naar psychologische en 
psychiatrische problemen. In de praktijk bieden we kwaliteitsvolle zorg aan op maat van de cliënt. 
We dragen daartoe bij door concrete, transparante en evidence-based therapie aan te bieden 
waarbij methodieken en interventies vanuit verschillende psychotherapeutische denkkaders worden 
geïntegreerd. Er wordt nauw samengewerkt met de gehele context van de cliënt en met 
hulpverleners uit de regio.  
 
Meer info: psychotherapeutgoethals.be 
 
 
Profiel: 

- Je bent master in de psychologie (afstudeerrichting: kinderen/jongeren). 
- Je hebt een erkende therapie-opleiding gevolgd of bent die aan het volgen.  
- Je hebt enkele jaren ervaring in de klinische sector. 
- Je bent bereid om op zelfstandige basis te werken.  
- Je bent bereid om een aantal uur per week psychodiagnostisch onderzoek te doen. 
- Je kan met complexe problematieken (complex trauma) aan de slag gaan. 
- Je bent bereid om deel te nemen aan overlegmomenten. 
- Je bent open, enthousiast en gedreven. Je bent professioneel en respectvol in de omgang 

met kinderen en ouders. Je werkt zelfstandig en proactief, en houdt daarbij rekening met de 
bestaande werking van de praktijk. 

 
Opdracht: 

- Je werkt zelfstandig.  
- Je doet aan diagnostiek en aansluitend behandeling van een brede waaier aan 

psychologische problemen bij kinderen en jongeren en dit op een wetenschappelijk 
verantwoorde manier. 

- Er is een mogelijkheid tot uitwerken van specifieke projecten zoals groepstherapie (bv. 
faalangsttraining, sociale vaardigheidstraining), relatietherapie, etc.  

- In functie van samenwerking met hulpverleners uit de regio, engageer je je voor 
verslaggeving naar verwijzende instanties.  
 

  



Aanbod: 
- Wij bieden een samenwerkingscontract op zelfstandige basis: aantal uren overeen te komen, 

met mogelijkheid tot uitbreiding. 
- Je komt in een dynamische praktijk die in volle ontwikkeling is. Er is een breed aanbod van 

verwijzingen en een ruim netwerk. Je kan de praktijk verder helpen ontwikkelen. 
- Wij bieden een aangepaste accommodatie (praktijkruimte, spelmateriaal, 

werkdocumenten,…) 

 
 
Motivatiebrief en CV voor 12 februari 2021 opsturen naar:  
Praktijk voor psychodiagnostiek en psychotherapie  
t.a.v. Els Goethals, Vinkenlaan 9, 3270 Scherpenheuvel  
of 
psychotherapeut.goethals@gmail.com 
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