
 

Vacature BIG regiebehandelaar locatie Groningen 
(GZ-psycholoog / Psychotherapeut / Klinisch Psycholoog)  
(8 T/M 36 UUR, ZZP of loondienst) 

Vacature BIG Regiebehandelaar locatie Amsterdam 
(GZ-psycholoog / Psychotherapeut / Klinisch Psycholoog)  
(8 T/M 36 UUR, ZZP of loondienst) 
 
 
Inter-Being Psychologists is een snelgroeiende psychologiepraktijk met locaties in 
Amsterdam, Groningen en Delft. Ons internationale team is gespecialiseerd in het 
behandelen van expats en buitenlandse studenten met een breed scala aan psychische 
problemen. Onze werkwijze is voornamelijk cliëntgericht en humanistisch, iedere psycholoog 
bij Inter-Being integreert elementen uit verschillende therapievormen. We vinden het 
belangrijk om onze cliënten respectvol als mens te benaderen, en we streven ernaar om in 
onze therapieën ook aandacht te hebben voor de systemische, de lichamelijke en de 
existentiële aspecten van het menszijn.  

Inter-Being is volop in ontwikkeling.  
Vanwege de toestroom van cliënten en de toelating als zorginstelling per mei 2021 zijn wij per 
direct op zoek naar twee BIG-geregistreerde regiebehandelaren (GZ-psycholoog / 
Psychotherapeut / Klinisch psycholoog) voor onze locaties in Groningen en Amsterdam. 

Wat ga je doen? 
• Intakes, diagnostiek, opstellen van behandelplannen, uitvoeren van behandeltrajecten, 
intercollegiaal overleg / supervisie, en cliënt-gerelateerde administratie; 
• Behandelingen vinden plaats binnen de GB-GGZ en G-GGZ en worden individueel en in 
groepsverband aangeboden, zowel face-to-face als online; 
• Naast je eigen caseload, treed je op als regiebehandelaar voor basispsychologen, aan wie 
je werkbegeleiding en / of supervisie geeft;  
• Als regiebehandelaar neem je wekelijks deel aan het multidisciplinair overleg; 
• Je onderhoudt contact met verwijzers;  
• Aanvullende werkzaamheden zijn bespreekbaar, afhankelijk van je interesse. 
 
Naar wie zijn we op zoek? 
• Je bent BIG-geregistreerde GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog; 
• Je hebt affiniteit met de cliëntgerichte en humanistische werkwijze: je beschouwt de cliënt 
als een mens net zoals jezelf;   
• Je vindt het interessant om te leren uit verschillende therapievormen en deze in je werk te 
integreren;   
• Je hebt affiniteit met de internationale doelgroep van Inter-Being;  
• Je spreekt en schrijft Nederlands en Engels op een hoog niveau (B2/C1) en je kunt in 
beide talen therapie geven;   
• Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid en je bent proactief; 
• Je bent één t/m vijf dagen per week beschikbaar (8 t/m 36 uur); 
 
Wij bieden: 
• Leuke baan in een divers team met een boeiende doelgroep: hoogopgeleide, hoog 
functionerende en gemotiveerde cliënten vanuit de hele wereld waarmee je veel kunt 
bereiken;   



• Toplocaties in het centrum van Groningen en Amsterdam; 
• Veel vrijheid in het verrichten van je werkzaamheden maar ook regelmatig overleg zodat 
we elkaar kunnen steunen en van elkaar leren;   
• Contractvorm is bespreekbaar: ZZP of loondienst; 
• Een professionele werkomgeving met een informeel karakter;  
• De mogelijkheid om bij te dragen aan de behandelinhoudelijke en procesmatige  
ontwikkeling van de nieuwe instelling; 
• Mogelijkheid om ’s avonds en in het weekend te werken;   
 
Heb je nog vragen of wil je eerst langskomen om kennis te maken?   
Bel gerust met Dr. Marja Kuzmanic (praktijkhouder en GZ-psycholoog) op 0629040570 of 
stuur een email naar marja@inter-being.nl. 
 
Wil je solliciteren?  
Stuur dan zo snel mogelijk je CV naar: vacancies@inter-being.nl. 
 
Meer informatie vind je op www.inter-being.nl 
 
 


