
Vacature basispsycholoog (24 - 32 uur) 
 
Ben jij een basispsycholoog die ons team van kanjers kan versterken? Ben je een ervaren 
traumatherapeut? Wij bieden veel flexibiliteit en ruimte om jezelf te verder te ontwikkelen als 
psycholoog! 
 
Wat wij jou nog meer bieden! 
Spoor 1 biedt op verschillende locaties therapie aan binnen de basis- en specialistische GGZ. 
We bieden je: 
Scholingsmogelijkheden om je verder te ontwikkelen (o.a. op het gebied van 
traumabehandelingen). Er wordt jaarlijks een persoonlijk ontwikkelingsbudget voor je 
vrijgemaakt. 
Intervisie in teamverband en individuele supervisie van een GZ-psycholoog. 
Een fijne multidisciplinaire werkomgeving met betrokken collega’s. 
Een open, snel ontwikkelende en flexibele werkomgeving 
Veel vrijheid 
 
Wat ga jij doen? 
Je helpt ons realiseren dat wachtlijsten worden weggewerkt.  
je behandelt cliënten met zeer uiteenlopende problematiek (persoonlijkheidsstoornissen, trauma, 
depressie en angst).                    
Je voert traumabehandelingen uit en je krijgt supervisie van een GZ-psycholoog.  
Je voert behandeling uit op locatie, middels beeldbellen of, als dat nodig is, bij de cliënt thuis. 
Je neemt deel aan het multidisciplinair overleg (op vrijdag). 
Verder vinden het belangrijk dat je doet waar je passie ligt. Hierover gaan we graag met je  
In gesprek. Wat zijn jouw wensen, waar ben je goed in?  
 
Je profiel 
Je bent een ervaren basispsycholoog (>3 jaar ervaring). 
Je hebt ruime ervaring in EMDR en andere traumabehandelingen. Ervaring met schematherapie 
is een pré. 
Je hebt oog voor de sociaal maatschappelijke context van de cliënt en je vindt het belangrijk dat 
problemen worden opgelost om goed te kunnen behandelen. 
Je krijgt energie van het werken met mensen met complexe klachten.  
Je draagt graag kennis over aan collega’s en hebt de ambitie om jezelf te ontwikkelen op het 
gebied van traumabehandelingen.                                                                                                                                     
Je hebt een sterk karakter en gaat graag de uitdaging aan.  
Je functioneert goed in een flexibele en vrije werkomgeving. 
 
Ons team 
Wij, Gerard en Willeke, hebben Spoor 1 in januari 2009 opgericht. Ons team bestaat uit 
gedreven basispsychologen, GZ-psychologen, GGZ-agogen, een maatschappelijk werker, een 
psychiater, een SPV’er en een administratief medewerker. Spoor 1 biedt al ruim 12 jaar met veel 
plezier behandeling en dienstverlening in de regio Zaanstreek-Waterland, Alkmaar en West-
Friesland. Voor meer informatie raadpleeg onze website www.spoor-1.nl 
Na het lezen van deze vacature en het bezoeken van onze website, “raak je besmet met het 
spoor1 virus” (dit is een virus waar je wel door besmet wilt raken!). 
 
 
Secundaire arbeidsvoorwaarden 
Mogelijkheden om vanuit huis te werken 

http://www.spoor-1.nl/


Flexibele werkuren 
Pensioen 
Vakantiegeld 
Eindejaarsuitkering 
Deadline sollicitaties:  
Soort dienstverband: Parttime/ fulltime 24 tot 36 uur per week 
Salaris: conform CAO GGZ 
 
Ben je enthousiast? Mail dan je sollicitatie- en motivatiebrief naar gerard@spoor-1.nl 
of wil je even wat meer informatie? Bel dan gerust even naar 0654696224 
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