
 

   

 

 

Addenda zoekt een 

Basispsycholoog (volwassenen) 24 uur  

 

Wij zoeken weer versterking! Ben jij ook was van protocollen en wil je bij iedere cliënt maatwerk 

leveren? Dan past deze werkplek bij jou! Wegens uitbreiding van onze praktijk is er plek gekomen 

voor een behandelaar voor onze volwassenenzorg. Addenda biedt BGGZ trajecten aan, waarbij onze 

nieuwe collega werkt onder supervisie van onze GZ-psycholoog. Wekelijkse werkbegeleiding is 

onderdeel van de functie, waardoor er veel ruimte is voor leren en ontwikkelen. Addenda is al meer 

dan 10 jaar actief in Almkerk op dit gebied, dus onze nieuwe collega zal opgenomen worden in een 

team dat de omgeving en de samenwerkingspartners goed kent en waarmee de relatie goed is. 

Kortom: wil jij opgenomen worden in een klein team waarbij persoonlijk contact en kwaliteit van 

zorg hoog in het vaandel staat? Solliciteer dan snel! 

Functie-eisen: 

- Masterdiploma (klinische) psychologie (andere richtingen ook bespreekbaar); 

- BAPD en basisopleiding CGT (100 uur) is een pré; 

- Affiniteit met systemisch denken en werken; 

- Sociaal en communicatief vaardig; 

- Goed ontwikkeld analytisch vermogen; 

- Rijbewijs B en een eigen auto is een pré (i.v.m. mindere OV-mogelijkheden in Almkerk). 

 

Tot het takenpakket behoren onder andere: 

 

- Behandelen van diverse hulpvragen in de BGGZ, a.d.h.v. onder andere CGT, 

Oplossingsgerichte Therapie en ACT; 

- Actieve samenwerking met de jeugdbehandelaren, indien er sprake is van gezinsdoelen die 

(ook) op individueel vlak behandeling vereisen; 

- Uitvoeren handelingsgericht diagnostisch onderzoek ; 

- Actief meedenken over de koers van de praktijk. 

 

Dit alles uiteraard onder supervisie van de meer ervaren collega’s. Werkdagen zijn maandag, dinsdag 

en vrijdag.  

 

Arbeidsovereenkomst: Tijdelijk dienstverband (jaarcontract), bij geschiktheid omzetting naar vast 

dienstverband. Inschaling volgens CAO GGZ, FWG 60.  

 

Wil jij bij het Addenda Team horen? Stuur dan je CV en motivatie o.v.v. kenmerk BPA 2022 uiterlijk 

20-11-2022 naar HR@addenda-psychologen.nl. Voor informatie kun je telefonisch contact opnemen 

met Kitty Jongkind via 085-7920004.  
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