Voor de verdere groei van Koers Bedrijfspsychologie zijn wij op zoek naar:

Psycholoog met ruime ervaring binnen het A&O werkveld
Wij zoeken op dit moment versterking in:
● Heel Nederland

Ben jij een ervaren psycholoog met een pragmatische, no-nonsense instelling, bij voorkeur vrijgevestigd en
met een registratie als GZ-psycholoog, Psychotherapeut of A&O/ A&G-Psycholoog? Houd je ervan om op een
oplossingsgerichte manier mensen en organisaties te begeleiden en voor alle partijen het beste resultaat na te
streven? Houd je van de zelfstandigheid en vrijheid als ondernemer, maar zoek je meer verbinding en
continuïteit in je opdrachten? Of ben je bereid om als vrijgevestigd psycholoog te gaan werken en toch
verbinding te houden met collega's? Dan komen wij graag met je in contact.
Bij Koers Bedrijfspsychologie komen vrij uiteenlopende vraagstukken binnen: van medewerkers met burnout,
trauma of depressie tot ondernemers die vastlopen met hun bedrijf, tot meer ‘simpele’ coachingsvragen. Ook
vragen rondom werkdruk en mentale fitheid zijn ons niet vreemd. Vaak komen wij in beeld als de status quo
voor de ander ongrijpbaar en complex is geworden en er een wens is om daar verandering in te brengen. Onze
insteek is om te kijken naar de mogelijkheden en dat wat er wél kan, in plaats van naar de problemen. Geen
protocollen, maar een maatgerichte aanpak: de psychologen van Koers hebben genoeg bagage om dit
uitstekend zelf in te schatten. We streven na om zo min mogelijk pleisters te plakken en samen met onze
klanten op te trekken voor een duurzame oplossing op het gebied van mentale fitheid en vitaliteit.
Wat betreft individuele psychologische begeleiding werken wij nauw samen in een selecte groep van
vrijgevestigde psychologen die zelfstandig werken onder de vlag van Koers. Je hebt hierin de voordelen als
ondernemer en de voordelen van een breder netwerk met collega’s, intervisie, een groot netwerk en
kennisdeling.
Wat vragen wij van jou?
● een universitaire opleiding psychologie, bij voorkeur aangevuld met een registratie als GZ-psycholoog,
psychotherapeut en/of A&O/ A&G-psycholoog;
● tenminste 5 jaar relevante werkervaring in het werkveld Arbeid, Gezondheid en Organisatie;
● een zelfstandige, inspirerende persoonlijkheid met een ondernemende instelling;
● een verbindende, positieve, toekomstgerichte en oplossingsgerichte attitude;
● uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden;
● het onderschrijven van de visie en werkwijze van Koers;
● een representatieve ruimte om cliënten te ontvangen, of bereidheid cliënten in het Coachhuis te
ontvangen;
● het met eigen vervoer reizen binnen jouw regio.

Wat bieden wij jou?
De psychologen verbonden aan Koers houden regie over hun eigen caseload.
In ruil voor een percentage afdracht biedt Koers:
● een ruim netwerk van organisaties, verwijzers en psychologen, zowel landelijk als regionaal;
● acquisitiekracht ter versterking en versteviging van de opdrachtportefeuille;
● de verzorging van facturatie, aanmaningen en incassoprocedures;
● het zelfstandig in een professionele context kunnen samenwerken met vakgenoten;
● ontwikkelingsmogelijkheden op diverse gebieden (vakinhoud en commerciële vaardigheden);
● kwaliteitsbevordering in de vorm van scholing, intervisie en supervisie.

Aansluiten bij het Koers Bedrijfspsychologie?
Maak dan je interesse kenbaar door je motivatie en CV op korte termijn te mailen
naar werving@koersbedrijfspsychologie.nl.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Evert van Essen via telefoonnummer 06-17383005.

