
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacature GZ-psycholoog Volwassenen 
20-36 uur per week 

 
 
In verband met het vertrek van een collega zoekt Psychologen Praktijk Putten een  
GZ-psycholoog voor haar vestiging in Putten.  
 
Wie wij zijn 
Psychologen Praktijk Putten is een kleinschalige, energieke (S)GGZ -instelling in Putten. 
Binnen onze praktijk werken klinisch psychologen, psychotherapeuten, GZ-psychologen en 
psychologen. Daarnaast is er een psychiater verbonden aan de praktijk.  
Ons team kenmerkt zich door een warme, prettige en professionele sfeer naar elkaar en de 
cliënten. We zijn zelfsturend, waarbij iedereen inbreng kan hebben in de uitvoering van de 
organisatie en de zorg. 
 
De doelgroep is divers, van licht tot complexe problematiek. Hierdoor is er veel afwisseling in 
het werk. We werken samen in teamverband. GZ-psychologen werken daarnaast ook 
zelfstandig. Behandeling vindt individueel maar ook in groepsvorm plaats. Ook is er 
samenwerking met onze kind & jeugd tak in de vorm van een adolescentenpoli (16-23 jaar).  
 
Wat wij zoeken 

- een BIG geregistreerd GZ-psycholoog (m/v)  
- die functioneert als regiebehandelaar binnen de Basis en Specialistische GGZ.  
- die zelfstandig behandelingen uitvoert en samenwerkt met het team  
- verantwoordelijk is voor de inhoud en uitvoering van behandelplannen van patiënten 

uit haar of zijn caseload 
- een actieve bijdrage levert aan intervisiebijeenkomsten  
- regiebehandelaar is van de patiënten van collega’s die onder haar/zijn supervisie / of 

werkbegeleiding vallen 
- werkbegeleiding geeft aan collega’s, al dan niet in opleiding  
- het belangrijk vindt om in ontwikkeling te blijven door middel van nascholing 
- een actieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van de PPP als instelling in de 

Geestelijke Gezondheidszorg.  



 
Wat wij bieden 
Een enthousiast, deskundig en collegiaal team met een prettige, betrokken werksfeer. We 
hebben diverse overlegvormen zoals MDO-’s en intervisie. Als team zien we elkaar regelmatig 
bij de lunch, praktijkbijeenkomsten, kwartaalborrels en het jaarlijkse teamuitje.  
We proberen elkaar actief op te zoeken, zodat we prettig samenwerken. 
Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO GGZ, waaronder FWG 65, eindejaarsuitkering en 
pensioenregeling bij Zorg en Welzijn.  Ook wat betreft secundaire arbeidsvoorwaarden is in 
overleg veel mogelijk, zoals flexibele werktijden of (na)scholing. PPP heeft jaarlijks een 
opleidingsplek voor GZ-psychologen tot Psychotherapeut. 
 
Informatie en reactie 
Wil je deel uitmaken van ons team, bent je initiatiefrijk, innovatief en actief betrokken, dan 
nodigen wij je van harte uit te reageren.  
 
Stuur je CV met motivatie naar mvanrooijen@psychpraktijk.nl.  
Schrijf je liever een brief of wil je nadere informatie over deze vacature, dan kun je contact 
opnemen met drs. Monique van Rooijen of onze website bezoeken: www.psychpraktijk.nl. We 
zijn dagelijks tussen 13:00 en 14:00 telefonisch bereikbaar. 
 
Psychologen Praktijk Putten  
Gezondheidscentrum Da Costa 
Klaas Frisohof 20-3 
3881 SZ Putten 
0341 355338 
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