
   
 

 

 

GZ-psycholoog - Basis GGz - volwassenen voor 12 -36 uur in de week 
(vaste aanstelling) – Enschede 

Aanbod: 

Wij bieden een prettige werkplek binnen een nieuwe, groeiende organisatie. Je werkt in een 
enthousiast team waarin kwaliteit van zorg en zorg voor elkaar hoog in het vaandel staan. Daarnaast 
bieden wij arbeidsvoorwaarden conform de cao ggz. Wij werken in kleine teams, zodat we op een 
laagdrempelige en persoonlijke manier met elkaar samenwerken. Vanuit het management word je 
gestimuleerd om binnen de zorg te innoveren en jezelf te ontwikkelen door middel van bijscholing en 
workshops. 

Boncura GGz is gespecialiseerd in behandeling van angst- en/of stemmingsklachten binnen de basis 
GGz. Er wordt gewerkt vanuit een holistisch model waarbij de geestelijke, sociale en lichamelijke 
context van het individu geïntegreerd worden binnen de therapie. 

Boncura biedt behandeling: 

• die wetenschappelijk onderzocht en onderbouwd is; 

• gericht op het terug krijgen of behouden van de regie op het eigen leven; 

• waarbij we luisteren naar het individu en samen kijken naar oplossingen. 

Boncura behandelt cliënten die verwezen worden door de huisarts of via andere specialismen. Er is 
een samenwerking met het Medisch Spectrum Twente voor het geven van psycho-educatieve/ 
preventieve modules aan cardiologie cliënten op gebied van leefstijl en mentale weerbaarheid. 
Tevens is er een samenwerking met de huisartsenpraktijk van de Universiteit Twente, veel van onze 
cliënten zijn dus (internationale) studenten. Wij houden kantoor op de campus van de Universiteit 
Twente en op de Beltstraat in het centrum van Enschede. De behandelingen zijn zowel individueel als 
groepsgericht. Ons geïntegreerde behandelaanbod bestaat o.a. uit MBCT, CGT, Positieve Psychologie 
en elementen van biofeedback (hartcoherentie). 

Functieomschrijving 

Je behandelt volwassen cliënten met een verscheidenheid aan klachten (met name stemming en 
angst) binnen de basis GGz, zowel individueel als in groep. Daarnaast geef je als GZ-psycholoog 
supervisie en werkbegeleiding aan het team en help je ons het behandelaanbod en de organisatie 
verder professioneel te ontwikkelen.  



   
 

 

Profiel 

• Je bent een geregistreerde GZ-psycholoog; 
• Affiniteit met de doelgroep van de basis GGz, als ook met het behandelen van problematiek bij 

internationale studenten.  
• Ervaring met EMDR en cognitieve gedragstherapie zijn een pre; 
• Goede contactuele vaardigheden naar zowel cliënt, collega’s als ketenpartners. 
• Je bent een behandelaar met visie op zorg en je wilt bijdragen aan de ontwikkeling van onze 

behandelprogramma’s en de nog jonge organisatie; 
• Je bent secuur, flexibel en zelfstandig; 
• Je hebt affiniteit met zowel individuele therapie, als ook groepstherapie; 
• Je bent een team-player, hebt humor en relativeringsvermogen. Je bent bereid tot het ondersteunen 

van en/of werkbegeleiding geven aan medewerkers van het multidisciplinaire team; 
• Je beschikt over heldere schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden. 

Reageren 

Geschikt en enthousiast voor deze functie? Stuur je brief/ mail naar 
info@boncura.nl of bel met Toni Pascual-Madorran (regiebehandelaar) 
0611136536 of Rob Los (manager) 0682672691 voor meer info of een afspraak. 
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