
 

 

 

 

Bekijk deze vacature online op www.sprekerij.be/vacature 

 

De Sprekerij zoekt 3 klinisch psychologen-psychotherapeuten 

10-30 cliënturen per week 

 

Tien jaar na de start als individuele psychologische praktijk maken we van De Sprekerij doorheen 2020 

een heuse groepspraktijk voor psychologische hulp. Dat gebeurt in een even rustig als centraal 

gelegen atelier in Antwerpen-Berchem, vlakbij De Harmonie. 

Na de voorbereidende verbouwingen eind vorig jaar en na de succesvolle opstart van ons basisteam 

eerder dit jaar kijken we vandaag uit naar enkele bijkomende, al wat ervaren klinisch psychologen-

psychotherapeuten. Ook de vraag naar langdurigere en/of complexere psychologische hulp blijft 

immers erg groot. In het najaar vervoegt trouwens ook een psychiater ons team. 

 

Wat vragen we? 

▪ Je hebt een master klinische psychologie of gelijkgesteld en je bent in orde met je erkenning 

als klinisch psycholoog (visum WUG). 

▪ Je voltooide of je doorloopt momenteel een vierjarig postgraduaat in de psychotherapie. 

▪ Je hebt minstens 3 jaar klinisch-psychologische ervaring. 

▪ Je kan zelfstandig werken maar je wil je ook engageren in een teamwerking en mee richting 

geven aan de verdere ontwikkeling van de groepspraktijk. 

▪ Je voelt je aangetrokken tot een stroming-overschrijdende benadering van psychologische 

hulpverlening en psychotherapie. 

▪ Je wil werken in een zelfstandigenstatuut in hoofd- of bijberoep. 

Wat bieden we? 

▪ Een bijzonder, door groen omgeven en vlot bereikbaar praktijkgebouw in Antwerpen-

Berchem, met ruime en smaakvol ingerichte praktijkruimtes. 

▪ Een flexibele werkurenregeling en een faire kostenregeling met opstartfaciliteiten. 

▪ Regelmatige overleg- en intervisiemomenten. 

▪ Ondersteuning bij de opbouw van je cliëntenbestand dankzij de goede reputatie en de 

bestaande verwijskanalen van een gevestigde praktijk. 

http://www.sprekerij.be/vacature


▪ Zo gewenst ondersteuning bij je opstart als zelfstandige. 

▪ De unieke gelegenheid om mee vorm & inhoud te geven aan een gloednieuwe groepspraktijk. 

Vanaf wanneer? 

Ideaal kunnen net als bij de vorming van ons basisteam onze nieuwe medewerkers opstarten met een 

tussenpauze van enkele weken, dit keer in de periode 15 april – 30 juni. 

Hoe solliciteren? 

Bezorg ons je CV plus een korte motivatie en je hoort van ons terug. 

Ter attentie van Carl Beenen en Kaat Schellen  

 

Mail: info@sprekerij.be 

Tel: 0499 747 889 

 

Adres 

De Sprekerij 

Theophiel Roucourtstraat 24+ 

2600 Antwerpen-Berchem 

Foto’s van het praktijkgebouw 

 

mailto:info@sprekerij.be


 

 

 

 



 

 

 

 


