Psychologiepraktijk C. van Leeuwen
Generalistische Basis GGZ

Voor Psychologiepraktijk C. van Leeuwen zijn wij per 1 maart 2021 op zoek
naar een GZ-psycholoog (ZZP) voor 16 tot 32 uur per week.
Werken bij Psychologiepraktijk C. van Leeuwen, iets voor jou?
Wij bieden toegankelijke en kortdurende psychologische behandelingen voor volwassenen
binnen de Basis GGZ. Dit betekent dat wij generalistische werken en we zien vooral veel
mensen met een angststoornis, depressie, dwangstoornis, PTSS, stressklachten en (milde)
persoonlijkheidsproblematiek. Wij houden praktijk op onze sfeervolle locatie in Hilversum en
we bieden daarnaast ook online behandelingen aan.
Met de praktijk maken we tevens deel uit van samenwerkingsverband Psychologenhuis
Hilversum. Dit is een enthousiaste groep vrijgevestigde GZ-psychologen en
psychotherapeuten. We werken inhoudelijk met elkaar samen, organiseren intervisies en
hebben een gemeenschappelijke website. Ook zitten we met een aantal van deze collega’s
in hetzelfde pand, waardoor de lijnen kort zijn en de betrokkenheid groot. Indien nodig
kunnen we op elkaar terugvallen en tegelijkertijd werken we met een grote zelfstandigheid.
Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en zelfstandige GZ-psycholoog met een affiniteit voor
kortdurend werken. Lijkt het je leuk om zelfstandig cliënten te behandelen, zonder alle
rompslomp die komt kijken bij het zelf starten van een praktijk? Dan past deze plek goed bij
jou!
Wat bieden wij?
- Een prettige werkomgeving waar je zelfstandig werkt en toch verbonden bent met
collega’s.
- Volledig ingerichte praktijkruimte in een prachtig historisch pand in het centrum van
Hilversum.
- Bestaande relaties met verwijzers en instroom van cliënten.
- Overeenkomsten met de relevante zorgverzekeraars (Basis GGZ).
- Alle benodigde praktijksoftware (EPD, e-health) en praktijkwebsite.
- We werken met ZZP-contracten. Je ontvangt een percentage van de gerealiseerde
omzet. Het geschatte jaarinkomen (uitgaande van 28 cliënten per week, 45 werkweken
per jaar) is ca. €85.000,- (BTW-vrijgesteld).
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Geïnteresseerd?
Ben je enthousiast geworden? Mail of bel ons! We kunnen dan samen kijken of er een goede
match is en wat de mogelijkheden zijn.
Contactpersoon:
E-mail:
Telefoon:
Website:

Carlo van Leeuwen, GZ-psycholoog & praktijkhouder
info@psychologiepraktijkvanleeuwen.nl
06-36496233
www.psychologiepraktijkvanleeuwen.nl
www.psychologenhuis.nl

Of toch liever helemaal zelfstandig?
Binnen het psychologenhuis is er ruimte voor collega’s om aan te sluiten met een eigen
praktijk of om een eigen praktijk op te zetten.

