
  
 

 

De Synergie is een gecertificeerde praktijk die psychologische en pedagogische ondersteuning biedt aan 

verschillende doelgroepen. Iedereen kan bij de Synergie terecht. Naast kennis van de reguliere doelgroep van 

de eerstelijns GGZ zorg hebben wij veel kennis in huis van mensen met een licht verstandelijke beperking, 

forensische hulpvragen en multiproblem gezinnen. Vanuit de WMO en Jeugdwet bieden wij ook ondersteuning 

aan in de thuissituatie. Wij zijn gevestigd in Losser, maar onze psychologen, orthopedagogen en ambulant 

medewerkers staan klaar voor iedereen uit de regio Twente en Twenterand. 

 

Vacature 

Klinisch psycholoog volwassenen (16-32 uur) 

Over de functie: 

• De taken bestaan uit diagnostiek, indicatiestelling, behandeling, MDO, supervisie, werkbegeleiding, 
beleidsmatige taken en overige werkzaamheden die behoren bij de functie van een klinisch 
psycholoog-psychotherapeut en regiebehandelaar; 

• De werklocatie(s), werkdagen en werktijden worden in overleg met de werkgever vastgesteld. 

Wat verwachten wij van jou? 

• Een afgeronde universitaire opleiding tot klinisch psycholoog; 

• Een BIG-registratie als klinisch psycholoog;  

• Ervaring met verschillende behandelmethoden zoals CGT, EMDR, schematherapie, groepstherapie 
en/of systeemtherapie; 

• Kunnen werken met complexe systemen en multi-problematieken; 

• Je werkt graag met volwassen cliënten en met mensen met een lichte verstandelijke beperking; 

• Affiniteit met systemisch werken; 

• Bereid zijn om op verschillende locaties te werken in Losser en Vriezenveen; 

• In het bezit zijn van een auto en rijbewijs; 

• Iemand met een creatieve geest die kan meedenken in het belang van de organisatie; 

• Betrokkenheid en zelfstandigheid; 

• Je bent van nature kritisch en nieuwsgierig en je wilt graag leren van elkaar en met elkaar; 

• Werkend vanuit onze kernwaarden; 

• Voor deze functie is een VOG verklaring vereist. 

Wat mag je van ons verwachten? 

• Een dynamische werkomgeving binnen een klein team van enthousiaste en professionele 
medewerkers; 

• Ruimte voor meedenken en eigen initiatief; 

• In overleg zijn er volop mogelijkheden voor opleiding en intervisie; 

• Een grote variatie in problematiek en behandelingen; 

• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening; 

• Uitstekend pensioen via PFZW. 

Solliciteren 

Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken en voldoe je aan de functie-eisen? Dan komen we graag met jou in 
contact. Stuur je CV met een motivatiebrief naar info@desynergie.nl. Wil je eerst meer inhoudelijke 
informatie? Neem dan gerust contact op met Jelke van der Valle (hoofdbehandelaar en praktijkeigenaar) via 
telefoonnummer 06-50202905. 
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