
 

 

 

Vacature: 

Binnen onze praktijk zijn we op zoek naar een zelfstandig Klinisch Psycholoog om ons team te 

versterken. De praktijk heeft momenteel een vestiging in Evergem en begin 2023 opent bijkomend 

een nieuwe multidisciplinaire vestiging in Zelzate (psychologie/logopedie/coaching/voeding) wat 

gezamenlijk voor nieuwe mogelijkheden en verdere groei zorgt. 

 

Vacature Klinisch Psycholoog Evergem - Zelzate. 

Profiel: 

- Je hebt een master in de klinische psychologie.  

- In de eerste plaats spits je jou voornamelijk toe op de behandeling van kinderen en jongeren. 

Bij lange wachttijden of verlofperiodes van collega’s wordt ook verwacht dat je volwassenen 

kan begeleiden. Indien gewenst kan dit op een later tijdstip ook standaard bij jouw 

takenpakket horen.  

- Je hebt een langdurige psychotherapie-opleiding gevolgd of je bent bereid er een te volgen.  

- Je bent zelfstandige in hoofd- of bijberoep. 

- Je bent communicatief en kan zelfstandig werken. 

- Je bent bereid om samen te werken in teamverband (teamoverleg, casusbespreking…). 

- Je bent bereid om samen te werken met andere externe disciplines als huisartsen, kinesisten, 

… op vlak van doorverwijzing en feedback.  

- Je bent bereid om in te stappen in een bestaande praktijk te Evergem 

https://www.danicanaudts-psycholoog.be  

- Daarnaast ben je bereid samen te zorgen voor een vlotte opstart van de multidisciplinaire 

locatie te Zelzate en bouw je ook een eigen netwerk op.  

- Je hebt perspectief om u op langere termijn ±20u/ week vrij te maken.  

 

Aanbod: 

- Samenwerking met fijne, enthousiaste collega’s binnen verschillende disciplines en expertise. 

- Intervisie- en overlegmomenten. 

- Ingerichte hedendaagse en aangename praktijkruimtes. 

- Instappen in een bestaande praktijk met frequente doorverwijzingen.  

- Samenwerkingscontract op zelfstandige basis. Mogelijkheid om op langere termijn voltijds 

zelfstandig te werken.  

- Kans op organiseren van workshops, groepssessies,…  

- Logistieke ondersteuning (website, drukwerk…). 

- Een mooie kans om maatschappelijke impact te hebben binnen een boeiende omgeving 

- Datum opstart te Evergem al mogelijk om al te kunnen groeien in het team, te Zelzate 

richtdatum januari 2023.  

Voor meer info kan je terecht bij Danica Naudts, mede-coördinator van de praktijk via 

danica.naudts@outlook.com of op het nummer 0478/314.825.  

Solliciteren kan door uw CV en motivatiebrief te sturen naar danica.naudts@outlook.com 
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