Vacature KAPPA
Ben jij een ervaren GGZ-collega die graag deel uit maakt van een bevlogen team
samenwerkende zelfstandigen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Per juli 2021 komt er ruimte
vrij binnen onze praktijk voor 2 ½ dag.
KAPPA is een goedlopende praktijk in Amersfoort, waarbinnen 8 therapeuten werkzaam zijn
als zelfstandig ondernemer. Het merendeel van ons team heeft een eigen contract met de
gemeente (regio Eemland). Contracten bij zorgverzekeraars, contractvrij werken of
aansluiten bij een franchise organisatie (bijv. 1NP) behoort ook tot de mogelijkheden.
Belangrijk vinden wij bij KAPPA een persoonlijke, kleinschalige sfeer te combineren met
professionele zorg op maat. Wij richten ons zowel op de hulpverlening aan kinderen en
jongeren als op de hulpverlening aan volwassenen. Ieder van ons heeft zijn eigen
invalshoek en specialisatie, dat maakt het mogelijk om effectief en flexibel samen te werken
en verschillende vormen van problematiek te behandelen.
De therapeuten binnen KAPPA zijn geregistreerd als psychotherapeut, klinisch psycholoog,
gedragstherapeut en/of gezondheidszorgpsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog en/of
orthopedagoog-generalist.
KAPPA werkt nauw samen met huisartsen, wijkteams, POH-GGZ, Jeugdhulpverlening,
vaktherapeuten en kinderartsen in de regio. Tevens hebben wij de mogelijkheid om een
kinder- en jeugdpsychiater te consulteren.

Wij zijn op zoek naar:


Een enthousiaste collega, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut of Psychiater
gericht op hulpverlening aan (jong-)volwassenen in de BGGZ en de SGGZ, die
zich als vrij gevestigde voor minimaal 2 dagen bij ons wil aansluiten.



Wij vragen een aantal jaren werkervaring in diagnostiek en behandeling en werkend
met verschillende behandelingsmethodieken.



Werkdagen dinsdag, woensdagmiddag en vrijdag.

Wij bieden jou:


Een representatieve, mooie en betaalbare praktijkruimte op A-locatie in Amersfoort.



Een uitdagende functie met veel variatie in problematiek en behandelmogelijkheden.



Vrijheid in het vormgeven van je eigen werkwijze, waarbij je ook onderdeel uit maakt
van het team en er veel mogelijkheid is om samen te werken.



Werken met ervaren en enthousiaste collega’s, die je wegwijs kunnen maken in het
werken als zelfstandig therapeut.



Een werkplek binnen een kleinschalige multidisciplinaire praktijk met goede contacten
in de regio.



Intercollegiale intervisie.

Nadere inlichtingen over de functie bij:


Christine Blommaart (06-53850572) | c.blommaart@praktijk- kappa.nl



Astrid van Duijvenbode (06-47555396) | a.vanduijvenbode@praktijk-kappa.nl

Solliciteren
Sollicitaties voor 1 maart 2021 sturen naar | a.vanduijvenbode@praktijk-kappa.nl

