Vacatures psychologen CaleidoZorg
CaleidoZorg is een jonge, kleine gespecialiseerde GGZ-instelling. Wij zijn er voor iedereen, met een
bijzondere aandacht voor transculturele psychiatrie. Wij zijn opgericht in 2011. De Raad van Bestuur
van CaleidoZorg bestaat uit Him Vishnudatt (therapeut, bedrijfskundige), Fred Meerhof (socioloog)
en Paul Rijnbeek (registeraccountant ). Wij willen met een positieve, optimistische, open,
verbindende en innovatieve blik naar de zorg kijken. Daarbij onderzoeken we altijd de mogelijkheden
voor samenwerking, waarbij een goed gevoel bij elkaar en vertrouwen sleutelkwesties zijn.
Ons motto is: samen beter. Wij zijn gepassioneerd in het bieden van een steeds beter zorg vanuit een
plezierig bedrijf. Goede communicatie en onderling begrip zijn daarbij essentieel in de GGZ! Goede
zorg betekent ook dat die zorg vanuit de klant bezien zo compleet mogelijk is. Wij zoeken daarom
actief de samenwerking met andere disciplines: de huisarts, thuiszorg, maatschappelijk werk, maar
ook bijvoorbeeld re-integratie en UWV.
Goede zorg betekent ook dat de patiënt aan het stuur zit waar mogelijk. Aan het stuur zitten
betekent ook verantwoordelijkheid nemen waar dat kan voor eigen verbeterprocessen. De tijd van ‘u
vraagt en wij draaien’ van de verzorgingsstaat ligt achter ons. Uiteindelijk gaat het om iemands eigen
welbevinden en levensregie, dat waar mogelijk nooit teveel afhankelijk van anderen mag zijn. Dat
kan ook gaan om de ‘collectieve patiënt’, zoals bij lotgenotencontacten. Verantwoordelijkheid
nemen verwachten we ook van onze collega’s. Zij werken in zelfsturende teams. Als RvB zijn we
zoveel mogelijk randvoorwaarden scheppend, en zo min mogelijk directief. Onze collega’s vinden dat
een plezierige werksfeer.
Wij hebben vestigingen in Rotterdam, Eindhoven, Tilburg, Den Haag en Vlaardingen.

Wij zijn voortdurend op zoek naar psychologen om onze teams te versterken.
Interesse? Kijk op onze website (www.caleidozorg.nl) of neem contact op met Him Vishnudatt via
info@caleidozorg.nl.
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