
 
Basispsycholoog volwassenen 

 
 
Locatie:  Den Haag 

Uren per week: 24-36 uur 

Dienstverband: bepaalde tijd, uitzicht op verlenging 

  
Wil jij werken bij de beste depressiebehandelaar waar korte doorlooptijden, 

hoge cliënttevredenheid en een doelgerichte aanpak centraal staan?  

 
Als ervaren psycholoog behandel je volwassenen in zowel de Basis GGZ als in de 

Specialistische GGZ op basis van een psychische en psychiatrische stoornis waarbij de 

hulpvraag centraal staat. BGGZ als in de SGGZ met de meest uitlopende klachten en 

hulpvragen. Met veel ruimte voor eigen inbreng en met uitgekiende zorgprogramma’s 

die je ondersteunen, bied je jouw cliënt de best denkbare behandeling.  

 

Wat ga je doen? 

Je voert intakegesprekken waarbij je in voorkomende gevallen psychodiagnostisch onderzoek 

toepast. Je werkt met bewezen gedragstherapeutische of psychotherapeutische 

behandelmethoden. Hiermee verbeter je de kwaliteit van het leven van je cliënt aanzienlijk.  

 

Je werkt uiteraard niet alleen. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team waar je 

samen de specialistische trajecten bespreekt en van elkaar leert. Dat doen wij met focus  

en toewijding. Naast het behandelinhoudelijke stuk houd je contact met jouw verwijzers.  

 
Wij vragen 
 Minimaal twee jaar behandelervaring 

 Afgeronde basisopleiding CGT (of reeds mee bezig) 

 Afgeronde basisopleiding EMDR is een pre 

 Je hebt ervaring met het behandelen van cliënten met angst, - stemming- en 

persoonlijkheidsproblematiek  

 Je kunt goed zelfstandig werken maar je vindt de omgang met collega’s erg 

waardevol; je deelt graag je kennis 

 Je deelt onze passie om de dingen die je doet met focus te doen. 

 

Wat kun je van ons verwachten?  
 Veelzijdige functie binnen een dynamische en groeiende organisatie 

 Wij investeren in jouw professionele ontwikkeling. We moedigen het volgen van 

relevante cursussen en opleidingen aan en komen je hierin financieel tegemoet  

 Wekelijks tot 2-wekelijks cliëntbegeleiding door deelname aan cliëntoverleg 

 Eens per twee weken werkbegeleiding van een BIG-geregistreerde collega 

 Eens per zes weken intervisie 

 Twee keer per jaar een inspirerende themadag met toonaangevende sprekers 

 Een jaarlijkse personeelsdag die je niet wilt missen 

 Salariëring is conform cao-GGZ 

 Uitstekend pensioen via PGGM 

 Gratis sportabonnement 
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Over Max Ernst GGZ 

Max Ernst GGZ is een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg met 18 

vestigingen verspreid over het land. Wij bieden zorg aan Volwassenen en Kinde ren en  

Jeugdigen in zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ en voor nagenoeg elke 

stoornis. 

 

Bij Max Ernst GGZ word je betrokken en uitgedaagd om steeds weer het beste in jezelf 

naar boven te halen. Wat wij doen, doen we met passie en focus. Dat doen we al jaren en 

iedere keer halen we de beste behandelresultaten van Nederland. Zo zijn we bijvoorbeeld 

de beste zorgaanbieder van Depressiebehandeling. Bij Max Ernst GGZ staat kwaliteit 

voorop.  

 

Kenmerken voor onze organisatie zijn: korte doorlooptijden, hoge cliënttevredenheid en 

doelgerichte aanpak. Bij Max Ernst GGZ werken ruim 150 mensen.  

 

Geïnteresseerd? 

Heeft bovenstaande jou voldoende getriggerd om met ons kennis te maken? Stuur je 

CV en een korte motivatie naar solliciteren@max-ernst.nl. Wil je eerst meer 

inhoudelijke informatie? Neem dan gerust contact op met Marianne van Heck  

(GZ-Psycholoog/teamcoördinator) via 088-2701220. 
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