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Gezocht: (GZ-) (K&J-) psycholoog of orthopedagoog (-generalist)
In verband met toekomstige personeel uitstroom is PIT Psychologen op zoek naar uitbreiding van de
maatschap.

Wie zijn wij
PIT Psychologen is een kleinschalig psychologische praktijk in Velp. Wij werken als maatschap van
psychologen en bieden zorg binnen de basis-ggz aan cliënten van 0 tot 18 jaar. PIT Psychologen
bestaat al ruim 40 jaar en werkt vanuit drie belangrijke uitgangspunten: betrokkenheid (dezelfde
hulpverlener, persoonlijke aandacht met respect voor de eigenheid van het individu),
vertrouwen (in de veerkracht van het individu en in het aanboren van eigen mogelijkheden) en
effectiviteit (een kortdurende, praktische en oplossingsgerichte benadering). Wij bieden zowel
diagnostiek als behandeling. In de basis werken wij veel met ACT (ook ACT for kids). Daarnaast
hebben wij ook ruime ervaring in, onder andere, speltherapie, oplossingsgerichte therapie, CGT,
rouwverwerking en ouderbegeleiding.

Wie zoeken wij
Wij zijn op zoek naar een collega om ons team te komen versterken. Onze voorkeur gaat uit naar een
kandidaat met een BIG registratie, maar ook kandidaten zonder BIG registratie worden uitgenodigd
om te reageren.
Noodzakelijke voorwaarden:
• Afgeronde academische opleiding als psycholoog of orthopedagoog;
• SKJ geregistreerd;
• Zelfstandig kunnen uitvoeren van diagnostiek en behandeling (in bezit van BAPD);
• Deskundigheid op het gebied van jeugdzorg, met name met jongere kinderen tot 12 jaar;
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
Pre:
• BIG registratie (GZ, K&J NIP, OG NVO);
• Het kunnen bieden van EMDR, ACT en/of speltherapie;
• Affiniteit met beleid en bedrijfsvoering.

Wat bieden wij
PIT Psychologen is een maatschap. Dit houdt in dat de medewerkers allen op zelfstandige basis de
werkzaamheden uitvoeren en in gelijke mate eigenaar zijn van de praktijk. Een nieuwe collega zal in
eerste instantie starten als ZZP-er bij de praktijk, met mogelijkheden om toe te treden tot de

maatschap, nadat geschiktheid is gebleken. Het werken als zelfstandige in onze maatschap betekent
veel vrijheid in onder andere werkwijze, werktijden en de ontwikkeling van (nieuw) aanbod.
Aanvankelijk zullen er naar schatting twee dagdelen beschikbaar zijn voor het werken met cliënten Dit
is vanzelfsprekend in onderling overleg en afhankelijk van expertise, aanmeldingen en lopende
cliënten. In overleg is uitbreiding hierop mogelijk.
Naast het werken met cliënten komen ook bedrijfsmatige taken aan de orde, waaronder het voeren van
cliënten administratie en een bijdrage leveren aan de beleidsvorming.

Reageren
Reageren kan via de mail naar: algemeen@pitpsychologen.nl. Hierbij ontvangen wij graag een C.V.
en motivatiebrief.
Kijk voor meer informatie ook op onze website: www.pitpsychologen.nl

