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Vacature  voor een psycholoog/psychotherapeut met bevoegdheid 
voor specialistische GGZ 
voor 2-6 dagdelen in de week 
 
Spreekt het je aan om de hele mens in zijn of haar ontwikkelingsproces te helpen in nauwe 
samenwerking met non-verbale therapievormen? 
 
Spreekt het je aan om in een setting te werken, waar een warme overdracht vanuit de 
huisartsen, POHs GGZ en BGGZ normaal is. En waar je gedurende en aan het eind van de 
behandeling een vanzelfsprekend korte lijn met de verwijzers hebt, waardoor je ook vanuit 
vertrouwen kan terugverwijzen. 
 

Wij zijn: 
Widar is een multidisciplinair gezondheidscentrum met de wortels in de antroposofie. Bij onze 
huisartsen zijn 6500 patiënten ingeschreven. Op www.Widar.nl zie je al onze disciplines. 
 
Op het gebied van de GGZ hebben wij al in huis:  
In de huisartsenpraktijk werken twee praktijkondersteuners GGZ. De één met zeer ruime 
ervaring als SPVer in zowel de psychiatrie als de verslavingszorg. De ander met veel ervaring in 
de verslavingszorg en de sociale teams.  
De GZ-psycholoog die al aan Widar verbonden is, werkt in de BGGZ.  
Er zijn een aantal non-verbale, antroposofische therapieën die we o.a. als extra ondersteuning 
bij psychosociale problematiek kunnen inzetten. 
 
Netwerk: 
Wij werken samen met vrijgevestigde psychologen in de BGGZ en SGGZ in Zeist en de ruime 
omgeving daarom heen. In deze regio is een wachttijd van meer dan een jaar voor de SGGZ 
normaal. 
Onze directe buur is GGZ Heuvelrug, een kleine GGZ instelling. Eén van hun psychiaters 
verzorgt de wekelijkse supervisie voor de POHs GGZ. 
Voor de chronische psychiatrie werken we samen met Altrecht en de Lievegroepgroep. 
Altrecht doet ook crisiszorg. De Lievegoedgroep kan ook mensen met dubbele problematiek 
(psychiatrie en verslaving) aan. 
 
Wij missen binnen Widar nog een psycholoog die een bevoegdheid heeft voor SGGZ 

http://www.widar.nl/


- Big geregistreerd, aangesloten bij de eigen beroepsvereniging (LVVP, NIP, NVP) 
- Contracten heeft of verwerft met preferente zorgverzekeraars voor deze regio 
 
Wij verwachten uiteraard 
- enthousiast is voor samenwerking met meerdere disciplines 
- een eigen praktijk opbouwt als zelfstandig ondernemer 
- bekend is met het antroposofisch mensbeeld. Antroposofisch opgeleid, dan wel deze 

opleiding vanuit eigen verbinding wil gaan volgen. 
 
De praktische zaken 
- In Widar werk je in een enthousiast team van zelfstandigen die gezamenlijk goede 

reguliere en antroposofische gezondheidszorg bieden. Widar heeft een goede naam in de 
regionale gezondheidszorg. 

- Wij werken allen als zelfstandig ondernemer. Dit vraagt om ondernemerszin en 
doelgerichtheid bij het opbouwen en bestendigen van je praktijk.  

- Wij dragen samen Widar en hebben een werkstijl van continu vernieuwen en 
bestendigen. Ons bestuur komt uit eigen gelederen. Daarnaast is er een projectenraad 
waarin wij nieuwe zaken ontwikkelen en op de grond zetten. De projecten variëren van 
heel praktisch (nieuwe stoelen wachtkamer) tot meer omvattend (interne schrijfcursus 
voor de website). 

- De kosten van de werkruimte en de organisatiekosten vormen een gezamenlijke afdracht. 
Voor het gemak noemen we dat de ‘huur’.  Er is hierbij een transparante vorm van 
afdracht naar inkomsten. De disciplines zijn – op grond van om de 3-5 jaar ingeleverde 
jaarcijfers - ingedeeld in drie inkomenscategorieën. Vervolgens betaal je ‘huur’ per 
dagdeel conform je eigen inkomenscategorie.  

- Iedereen in Widar is zowel geschoold in de vakdiscipline als antroposofisch geschoold. 
Startende ondernemers zijn soms nog bezig zich antroposofisch te scholen.  

- Wij hebben ook een vacature voor een biografisch werkend gesprekstherapeut. Deze zal 
met name de mensen zonder DSM-diagnose kunnen gaan zien. Meer informatie: 
https://www.widar.nl/vacatures/biografische gesprekstherapie  

  
 
 
Voor inlichtingen 
Christine Huntjens, huisarts. 030 – 69 13 584 of vacature@widar.nl 
Of Daphne Straasheijm, GZ psycholoog. 06-41 450 703 
 
Brieven richten aan 
Widar Gezondheidscentrum, t.a.v. “Sollicitatiecommissie psycholoog SGGZ”, Laan van Beek en 
Royen 39, 3701 AK Zeist.  Of per e-mail: vacature@widar.nl 
Graag reacties vóór 6 november 2019. 
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