VOORSTELLING
GROEPSPRAKTIJK HOOFDKWARTIER vormt een multidynamisch praktijknetwerk van (para)medische
zorgverleners waarvan de hoofdzetel gevestigd is in Vilvoorde. De voorname focus van de groep ligt
op mentale gezondheidszorg. Onze doelgroepen zijn zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

VERWACHTINGEN
Voor onze vestiging in Destelbergen (Heusden) is onze groepspraktijk zoekende naar een fijne,
gedreven collega klinisch psycholoog/orthopedagoog, die op zelfstandige basis (hoofd- of
bijberoep) een steentje wenst bij te dragen aan de verdere uitrol van een kwalitatief en evidencebased therapeutisch aanbod in de ruime omgeving gericht op jongeren en volwassenen.
Concreet:
-

Graag met de voornoemde doelgroep werken;
Zelfstandig kunnen functioneren, met de mindset van een teamplayer;
Beschikken over een VISUM en erkenningsnummer psychologencommissie;
Niet noodzakelijk, maar zeker welkom: psychotherapie opleiding genoten hebben of actief
engagement kunnen aantonen in deelname aan opleidingsuren in afwachting van start
therapieopleiding.

In functie van deze kwaliteitsbewaking vragen wij aan geïnteresseerde kandidaten om zich een
minimum aantal uren per week te engageren en consultatie te houden in de groepspraktijk.
Gewenste uren en dagen zijn flexibel en geheel bespreekbaar in onderling overleg.

AANBOD
Wat bieden wij jou als toekomstig lid van onze fijne groep?

-

Inhoudelijke kwaliteitszorg: intervisiemomenten om 6 weken
Starters/aanvangsbegeleiding als zelfstandige: overlegmomenten om 6 weken
Ondersteuning door medisch, administratief bediende (afsprakenbeheer en administratie)
Bereikbaarheid: centrale ligging + bushalte voor de inkom
Gezellige en aangename gesprekslokalen, met ruimte voor persoonlijke inbreng
Onderhoud door middel van tweewekelijkse poetsdienst

Specifiek voor (recent) afgestudeerden zonder zelfstandige ervaring:
-

Inhoudelijke ondersteuning en opvolging: visum, psychologencommissie, verzekering
(aansprakelijkheid), opstart praktijk als zelfstandig psycholoog, en zo veel meer …

www.hoofd-kwartier.be
info@hoofd-kwartier.be

Kluitingstraat 110 & 115
1800 Vilvoorde (Houtem)

Goswin de Stassartstraat 93
2800 Mechelen

Zandakkerlaan 4
9070 Destelbergen (Heusden)

INTERESSE
Ben je geïnteresseerd in wat wij doen? Is iets niet geheel duidelijk? Ben je benieuwd naar de
gebouwen? Wil je zomaar eens binnenspringen ter kennismaking?
Allemaal goede redenen om even te e-mailen, al dan niet vergezeld van CV en motivatiebrief, naar
Tom De Gols (algemeen coördinator): tom@hoofd-kwartier.be.

We maken er graag tijd voor!

Ps: de nieuwsgierigen onder jullie kunnen al eens een kijkje nemen naar ons volledig zorgaanbod en
wie weet … toekomstige collega’s: www.hoofd-kwartier.be
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