Samenwerkende prakijken
Psychologiepraktijk C. van Leeuwen
Psychologenpraktijk Zevenbergen
Impact Bedrijfspsychologie

Als samenwerkingsverband zijn wij per direct op zoek naar GZ-psychologen
(ZZP) voor online behandeltrajecten via beeldbellen en e-health.
Tijdsinvestering: tenminste 1 dag per week
Wie zijn wij?
Wij zijn Carlo & Stijn, beide GZ-psycholoog en praktijkhouder van een psychologenpraktijk in
de Basis GGZ. Psychologenpraktijk Zevenbergen bevindt zich in West-Brabant en
Psychologiepraktijk C. van Leeuwen in Hilversum. Binnen onze praktijken bieden wij
toegankelijke en kortdurende psychologische behandelingen voor volwassenen. We werken
generalistisch en daarmee hebben een brede en inhoudelijk interessante cliëntenpopulatie.
We zien vooral veel mensen met een angststoornis, depressie, dwangstoornis, PTSS,
stressklachten en (milde) persoonlijkheidsproblematiek.
Daarnaast zijn we samen eigenaar van Impact Bedrijfspsychologie, waarmee we ons richten
op kortdurende behandeltrajecten voor medewerkers van bedrijven.
De laatste jaren bieden we steeds vaker behandelingen volledig online aan en we merken
dat de vraag hiernaar groeit. Onze collega’s en cliënten ervaren de flexibiliteit die het online
behandelen met zich meebrengt als zeer positief. En de combinatie van beeldbelsessies en
online behandelmodules zorgt voor kwalitatief hoogwaardige behandelingen. Daarnaast
biedt deze manier van werken de mogelijkheid om de wachttijden te beperken en de juiste
cliënt aan de juiste behandelaar te koppelen.

Naar wie zijn wij op zoek?
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, zelfstandige en ondernemende GZ-psycholoog met
een affiniteit voor kortdurend werken, wie ons team online wil komen versterken. Dus lijkt
het je leuk om online zelfstandig cliënten te behandelen, zonder alle rompslomp die komt
kijken bij het zelf starten van een praktijk? Dan past deze plek goed bij jou!
In principe hoef je alleen in het bezit te zijn van een goede laptop of pc, en moet je een
goede internetverbinding tot je beschikking hebben. Je kunt het werk doen vanuit huis op
momenten die jou goed uitkomen.

De werkzaamheden
Ons werk is zelfstandig; in principe voer je de diagnostiek en behandelingen via beeldbellen
solo uit. Je kunt dus je eigen keuzes maken: hoe uitgebreid je diagnostiek is, welke methode
je inzet, hoe frequent je iemand ziet. Bij ons zijn de lijntjes kort, waardoor het altijd mogelijk
is om even met een of meerdere collega’s te sparren over een casus. We werken voor de
psychologenpraktijken vanuit de bekostiging van de Generalistische Basis GGZ. Voor Impact
Bedrijfspsychologie betaalt de werkgever de rekening van het traject.
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Wat bieden wij?
Je wordt onderdeel van een enthousiaste en ondernemende groep GZ-psychologen. Er is
altijd ruimte voor eigen initiatieven. Je kunt jezelf optimaal ontwikkelen en wij willen daar
als collega’s graag aan bijdragen.
Wij werken met ZZP-overeenkomsten. Voor sommige collega’s die gewend zijn om in
loondienst te werken, voelt dit soms als een grote stap. De ervaring leert dat dit reuze
meevalt en dat het daarna vooral voordelen oplevert. De uren zijn ook prima te combineren
met loondienst, temeer daar je gewoon vanuit huis of een andere zelfgekozen locatie kunt
werken. Wij kunnen je natuurlijk helpen met de stap naar ZZP.
Je inkomen is bij onze praktijk een vast percentage van de door jou gerealiseerde omzet.
Bij een fulltime caseload komt het inkomen neer op:
ca. €112.500 per jaar (BTW-vrijgesteld).
Geïnteresseerd?
Ben je enthousiast geworden? Mail of bel ons! We kunnen dan samen kijken of er een goede
match is en of we kunnen gaan samenwerken.
Contact:
Carlo van Leeuwen, GZ-psycholoog & praktijkhouder
E-mail: info@psychologiepraktijkvanleeuwen.nl
Tel.: 06-36496233
Stijn van den Eerenbeemt, GZ-psycholoog & praktijkhouder
E-mail: eerenbeemt@ppzevenbergen.nl
Tel.: 06-26792941
Websites:
www.psychologiepraktijkvanleeuwen.nl
www.ppzevenbergen.nl
www.impactbedrijfspsychologie.nl

