Psychologenhuis Hilversum: eigen praktijk onder één dak met collega’s
Wil je een eigen praktijk starten? Of heb je al een eigen praktijk en mis je het samenwerken
met collega’s?
Wij zijn op zoek naar GZ Psychologen en/of Psychotherapeuten die hun eigen praktijk
hebben of willen starten en graag samenwerken met collega’s.
Psychologenhuis Hilversum is een samenwerkingsverband van enthousiaste en ervaren GZ
Psychologen en Psychotherapeuten. Wij werken inhoudelijk met elkaar samen, hebben
samen intervisie en delen een gemeenschappelijke website. Met een aantal van deze
collega’s huren we 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. Je kunt ons vinden op de Koninginneweg 13 in Hilversum en op
psychologenhuis.nl
Wij bieden:
• De vrijheid van een eigen praktijk én verbonden zijn met collega’s
• Inhoudelijke en collegiale samenwerking in de vorm van intervisie, laagdrempelig
overleg en een plek waar leuke samenwerkingsinitiatieven kunnen ontstaan
• Een mooie praktijkruimte (per dagdeel te huur) in een prachtig historisch pand in het
centrum van Hilversum
• Vermelding van je praktijk op onze website Psychologenhuis.nl
• Goede bestaande relaties met verwijzers
Wij zoeken:
• Een BIG geregistreerde GZ Psycholoog, Psychotherapeut of Klinisch Psycholoog die al
een vrijgevestigde praktijk heeft of deze wil starten
• Een collega die ondernemend en enthousiast is
• graag inhoudelijk samenwerkt met collega’s
• zich voor minimaal 4 dagdelen wil aansluiten
Geïnteresseerd?
Ben je enthousiast geworden? Mail of bel ons!
Dieuwertje Stegeman: 06 - 476 489 38 praktijkdstegeman@protonmail.com
Caroline Vooijs:
06 - 518 548 09 cvooijs@protonmail.com
Spreekt het samenwerken met het Psychologenhuis je aan maar wil je geen eigen praktijk?
Psychologiepraktijk C. van Leeuwen is per 1 maart 2021 op zoek naar een GZ-psycholoog
(ZZP) voor 16 tot 32 uur per week. Klik hier voor de linked in vacature

