
 
 
 
 
 
 
 

Vacature psycholoog Volwassenen 
24-36 uur per week 

 
 
In verband met het vertrek van een collega zoekt Psychologen Praktijk Putten voor haar 
vestiging in Putten een ambitieuze basispsycholoog die graag wil werken in de stimulerende 
omgeving van een multi-disciplinaire praktijk. 
 
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 in teamverband. 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 zijn je werkzaamheden 
Je doet intakes bij volwassenen, indien nodig, ondersteund met psychodiagnostisch 
onderzoek. Je behandelt onder supervisie patiënten met enkelvoudige problematiek. De 
behandelingen zijn op herstel gericht of steunend-structurerend afhankelijk van de aard en 
ernst van de problematiek. Je werkt nauw samen met je collega’s werkzaam binnen het team. 
Je doet zelfstandig (intelligentie-, persoonlijkheids- en/of neuropsychologisch) onderzoek 
inclusief verslaglegging. Je bent nauwkeurig in het registreren van activiteiten en de 
verslaglegging in het EPD. In voorkomend geval onderhoudt je het contact en/of werkt op een 
prettige wijze samen met huisartsen, praktijkondersteuners en andere verwijzers. Je neemt 
deel aan het multidisciplinaire overleg.  
 
Wat vragen we van jou 
Je hebt een afgeronde universitaire opleiding psychologie. Je bent in het bezit van een LOGO 
verklaring. Het is een pre wanneer je een afgeronde of gestarte opleiding Cognitieve 
gedragstherapie (CGT) hebt evenals een Psycholoog NIP registratie. Je hebt affiniteit, kennis 
en ervaring met een brede doelgroep. 
Je hebt ervaring met het geven van psycho-educatie en steunend structurerende 
behandelingen. Je bent initiatiefrijk, innovatief en actief betrokken. Ervaring binnen de SGGZ 
is een pre. Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en 
bent in staat onderzoeksverslagen op te stellen in correct Nederlands. 



 
 
 
 
 
Wat wij bieden 
Een enthousiast, deskundig en collegiaal team met een prettige, betrokken werksfeer. 
Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO GGZ, FWG 55/60. Pensioenregeling conform CAO GGZ 
bij PFZW. Ook wat betreft secundaire arbeidsvoorwaarden is in overleg veel mogelijk, zoals 
flexibele werktijden of (na)scholing. PPP heeft een opleidingserkenning van de RINO Utrecht 
voor de opleiding tot GZ-psycholoog en 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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