Vacature
De Praktijk Nijmegen wil doorgroeien tot een transdisciplinair werkend behandelcentrum voor mensen
met een beperking met bijkomende psychische problematiek en is daarom op zoek naar een:

PSYCHOTHERAPEUT
per direct, voor 16-36 uur per week

Wat ga je doen?
Als psychotherapeut BIG ben je als hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor de behandelingen van
mensen met een beperking en bijkomende psychische problematiek. Het gaat om mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking of met niet aangeboren hersenletsel. Deze mensen vragen
om een behandeling van hun psychische problematiek die rekening houdt met hun beperking.
Aangezien dit geen standaardbehandelingen zijn is De Praktijk volop bezig met het ontwikkelen van
passende behandelingen voor deze mensen. Bij deze behandelingen wordt nauw samengewerkt met het
netwerk van de cliënt. Je zult als lid van het transdisciplinair werkend team een groot deel van deze
behandelingen zelf uitvoeren.
Daarnaast ben je vanuit jouw eigen discipline mede verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling,
methodiekontwikkeling en deskundigheidsbevordering van het team van De Praktijk Nijmegen.
Je gaat werkbegeleiding geven aan een psychotherapeut in opleiding.

Dit verwachten wij van jou







Je bent een BIG geregistreerd psychotherapeut.
Je hebt ruime werkervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van psychiatrische
problematiek bij cliënten met een beperking.
Je kunt behandelingen creatief en volgens de laatste state of the art vormgeven.
Je bent flexibel en enthousiast en kunt goed samenwerken.
Je bent een stabiele, flexibele en stressbestendige persoonlijkheid.
Je wil meewerken aan het professionaliseren van de behandelingen, onder andere door het
meewerken aan wetenschappelijk onderzoek.

Dit bieden wij jou





De mogelijkheid om te werken in een vooruitstrevende en betrokken organisatie op een innovatief
werkterrein;
Veel aandacht voor scholing en persoonlijke ontwikkeling;
Deze functie is binnen de cao gehandicaptenzorg ingeschaald in schaal 65 (maximaal € 5.096, bruto per maand), afhankelijk van opleiding en aantal jaren werkervaring. Overige
arbeidsvoorwaarden zijn onder andere een flexibel meerkeuzesysteem en een goede
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pensioenregeling. Ook een eindejaarsuitkering (13e maand) maakt deel uit van het
arbeidsvoorwaardenpakket.

Beschrijving locatie en doelgroep
De Praktijk Nijmegen is een samenwerkingsverband tussen Driestroom en Pluryn. De Praktijk Nijmegen
biedt advies, diagnostiek en behandeling aan mensen met een beperking met bijkomende psychische
problematiek en hun netwerk. Er wordt nauw samengewerkt met professionals uit de wijk zoals
ambulant begeleiders, POH GGZ en huisarts. Naast klachtgerichte behandeling wordt er binnen De
Praktijk Nijmegen gewerkt aan het versterken van de kwaliteit van leven.

Wil je meer weten?
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Paul Prins, hoofd behandeling
De Praktijk, via 0610942661. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met
Maaike Poelen, adviseur werving & selectie, via 06-13053567 of per mail via werving@pluryn.nl.

Heb je interesse en wil je solliciteren?
Dan ontvangt Werkplein Pluryn graag jouw gegevens. Solliciteer vóór 5 oktober via het
sollicitatieformulier op de website van Pluryn en voeg je curriculum vitae met uitgebreide motivatie
toe. We zien je sollicitatie graag tegemoet.

