
 

 

 
 

 

 

VACATURE 

gz-psycholoog (m/v) 

8-24 uur per week 
 

Kort en krachtig 

JIJ Psychologen is een kleine praktijk voor GGZ-behandeling voor volwassenen. De 

behandelingen zijn gericht op uiteenlopende problemen. Onze behandelaren ondersteunen 

en behandelen bijvoorbeeld bij depressie, stress, burn-out, angsten, paniek, onzekerheid 

en (enkelvoudig) trauma. De praktijk is als het ware het zusje van BuroJIJ, een praktijk 

voor jeugdhulp en basis en specialistische jeugd-GGZ. De gz-psycholoog kan in overleg 

worden ingezet binnen BuroJIJ.  

 

Wat doe je als gz-psycholoog? 

Als gz-psycholoog werk je met (jong)volwassenen in de Basis GGZ. Behandelingen zijn 

kortdurend. Indien je daarin interesse hebt, kun je ook ingezet worden in de basis- en 

specialistische ggz voor jeugd en jongeren bij BuroJIJ. Jouw werkzaamheden kunnen zeer 

uiteenlopend zijn.  

 

Wat bieden wij? 

• Goede werksfeer in een jong en dynamisch team; 

• Een zelfstandige en uitdagende baan vanuit innovatieve ideeën; 

• Inschaling volgens cao Jeugdzorg, schaal 12; max. € 5400,75; 

• Vakantiegeld en eindejaarsuitkering (dertiende maand); 

• Een interessant bij- en nascholingsprogramma vanuit de intensieve samenwerking 

met BuroJIJ; 

• Maar liefst vier weken betaald ouderschapsverlof voor vaders of de tweede moeder; 

• Afhankelijk van ervaring en achtergrond een overeenkomst voor de duur van één 

jaar of een overeenkomst voor onbepaalde tijd.  

 

 

Werk je als zelfstandig gz-psycholoog (ZZP) dan vragen wij jou ook nadrukkelijk om jouw 

interesse kenbaar te maken. Contracten met alle zorgverzekeraars zijn geregeld, dus je 

kunt je helemaal richten op het inhoudelijke werk.  

 

 

Wat vragen wij? 

• Een registratie gz-psycholoog BIG; 

• Je hebt ervaring als behandelaar in de Basis GGZ; 

• Je kijkt ernaar uit om te werken in een jong en dynamisch team.  

• Je bent flexibel en durft buiten de bestaande kaders te denken. Een 

behandelprotocol is een belangrijke inspiratie, waar je vanuit inhoudelijke keuzes 

vanuit durft en wilt wijken. 

 

Interesse? 

Stuur je motivatie vóór 10 april 2020 naar Willem Peters-Schrama 

(willem@jijpsychologen.nl). Voor meer informatie kun je hem ook even bellen 0416 441 

022. Eerst kennismaken voordat je wilt solliciteren? Dat kan ook!   


