
   
 

Vacature Basispsycholoog 
Locatie: Amsterdam 

Uren: vanaf 24 uur/week 

 

Wie zijn wij? 
De GGZ Groep is een kleinschalige, landelijk werkende aanbieder van geestelijke 
gezondheidszorg. Wij richten ons op de diagnose en behandeling van o.a. depressie, 
angstklachten, aandacht- en concentratie problematiek en burn-out. Waar mogelijk werken 
wij met behandelprotocollen waarbij wij onder meer cognitieve gedragstherapie toepassen. 
Op onze vestiging in Amsterdam behandelen we volwassenen. 

Naast klachtenreductie streven wij nadrukkelijk het verhogen van de kwaliteit van leven van 
onze cliënten na. Wij stimuleren onze cliënten in het actief zorg dragen voor het ontwikkelen 
van een gezonde levensstijl (zelfmanagement).  

Wat zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar een (basis)psycholoog die ons team wil komen versterken. 

Daarbij zoeken wij psychologen voor wie therapie meer is dan een behandelrichtlijn en een 
protocol. Je denkt en handelt vanuit een duidelijke en geëngageerde mensvisie. Je kent jezelf 
goed. Professioneel en persoonlijk blijf je in ontwikkeling. Cliënten benader je vanuit een 
open mind en met een warm hart. Nieuwe ontwikkelingen als mindfulness en positieve 
psychologie spreken je aan en die pas je ook toe op je eigen leven.  

• Specifieke kennis over, en tenminste 2 jaar ervaring met, een of meer doelgroepen;  

● Je beschikt over de basisaantekening psychodiagnostiek. 

Je zult samenwerken in een klein en enthousiast team van betrokken collega's. 

De functie 
De functie bestaat uit: 

● het uitvoeren van (delen van) diagnostisch onderzoek;  
● het uitvoeren van (delen van) behandelingen; 
● het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van onze vestiging door deelname 

aan overlegvormen. 



   
Werktijden 
In overleg. 

 

Salaris 
Inschaling conform CAO GGZ. 

 

Informatie 
Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Paul Geraeds, voorzitter 
van de Raad van Bestuur, telefoon 040-2364111, p.geraeds@ggzgroep.nl. Uw motivatiebrief 
en uw CV kunt u ook richten aan p.geraeds@ggzgroep.nl. 

Als u belangstelling heeft verzoeken we u te reageren voor 10 april 2021. 


