
                                                                    

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ben jij (bijna) BIG-geregistreerd  

Psychotherapeut of Klinisch Psycholoog? 

En ben je op zoek naar een leuke baan?  

 
Het Levensatelier zoekt BIG-geregistreerde collega’s die als 

zelfstandig zzp-er met ons willen samenwerken   

Je bent van harte uitgenodigd op onze  
VACATURE OPEN DAG  

speciaal voor studenten van Rino Zuid op  
zaterdag 7 november van 14.00 – 16.00 uur  

 
De agenda: 

14.00 uur: presentatie over Het Levensatelier 
              - wie zijn we, hoe werken we 

14.30 uur: rondleiding 
15.15 uur: gelegenheid tot vragen stellen 

16.00 uur: einde 
 

 

Het Levensatelier 

Het Levensatelier (www.hetlevensatelier.nl) wil elke mens welkom heten en zien. Dit doen we door 

op een persoonlijke, professionele en laagdrempelige manier ambulante hulp of ondersteuning te 

verlenen. We gaan hierbij uit van het holistisch denken, van de eigen kracht van de cliënt en doen dit 
in een huiselijk en kleurrijk jasje. Het Levensatelier is een samenwerkingsverband van zelfstandige 
hulpverleners en is een niet-gesubsidieerde private onderneming. Als WTZI-geregistreerde instelling 
wordt binnen Het Levensatelier een scala aan hulpverleningsactiviteiten geboden waaronder diverse 
vormen van psychotherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen. Op dit moment werken we 
samen met 30 collega’s waarvan 15 therapeuten in de Basis- en Gespecialiseerde GGZ. Het 
Levensatelier heeft contracten met alle grote zorgverzekeraars (voor volwassentherapie) en met een 

groot aantal gemeenten in de regio (voor kindertherapie). We zijn een organisatie waar professionele 
multidisciplinaire hulpverlening wordt gegeven, gebaseerd op samenwerking tussen diverse 
specialisten. Daarnaast zijn we al jaren erkende opleidingsplek voor oa. Rino Zuid.  
 
Wat vragen we 
Een BIG-registratie als Psychotherapeut of Klinisch Psycholoog. Als je binnenkort je “BIG” krijgt ben 

je vanzelfsprekend ook van harte welkom. We zoeken enthousiaste en gepassioneerde collega’s. 
Daarnaast is het belangrijk is dat je goed moet kunnen functioneren binnen een team van specialisten 
met behoud van de eigen zelfstandigheid.  
 
Wij bieden 
Een “vliegende start” we hebben namelijk veel cliënten op de wachtlijst.  Er is ook de mogelijkheid 
om ’s avonds en zaterdags therapie te geven. De vergoeding is gebaseerd op de DBC-tariefstelling.  

 
Interessant? 
Heb je nog vragen of wil je je aanmelden voor de VACATURE OPEN DAG? Mail ons dan op  
hans@hetlevensatelier.nl . Wij zijn gevestigd aan Burgemeester Wijnenstraat 9-11 in Asten.  

Uitnodiging voor 

VACATURE OPEN DAG 
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