
Master-psycholoog 

x uur per direct 
ViVa! Zorggroep levert met ruim 4000 gemotiveerde medewerkers een breed scala aan producten, 

diensten en zorg afgestemd op de wensen en behoeften van cliënten van alle leeftijden. Viva! 
Zorggroep sluit niets uit en wil alle diensten en zorg bieden waaraan onze cliënten behoefte hebben. 

ViVa! is in verandering. In iedere wijk wordt een geheel aan voorzieningen gerealiseerd zodat 
mensen zolang mogelijk zelfstandig in de door hun gewenste woonomgeving kunnen blijven wonen. 
Eigen regie van de cliënt en de medewerker zijn uitgangspunt voor ons werken. Daarom werken we 

in kleine zelfsturende teams, is de psycholoog nauw betrokken bij de ontwikkeling op zorgvisie en de 
implementatie daarvan organisatie breed. ViVa! Zorggroep heeft een grote maatschappelijke 

betrokkenheid en verantwoordelijkheid en geeft hieraan, samen met partners in de regio, actief 
vorm.  

Voor de regio Kennemerland zoeken we per direct een master-psycholoog voor een periode van 
minimaal 6 maanden, uren en werkdagen zijn in overleg. Op woensdag rond lunchtijd is er overleg 

met het gehele team, dus een dagdeel op woensdag is wenselijk. 

De functie 
Als psycholoog bij ViVa! Zorggroep behandel en begeleid je individuele cliënten en adviseer en 

begeleid je zorgteams bij de omgang met cliënten. Je werkt actief samen met een gespecialiseerd 
team van behandelaren op elke afdeling. Het takenpakket, dat in overleg wordt samengesteld, omvat 

verschillende doelgroepen en gevarieerde problematiek, waaronder PG, somatiek en geriatrische 
revalidatiezorg (GRZ).  

Hoe ziet een gemiddelde dag eruit? 
Geen dag is hetzelfde bij Viva! Als psycholoog ben je een duizendpoot en denk je mee van cliënt- tot 
organisatieniveau. Dat maakt het werk interessant, uitdagend en gevarieerd. Je hoeft je nooit zorgen 
te maken dat je in een sleur terecht komt of het werk saai gaat vinden; binnen de ouderenzorg vind 
en zie je alles! Doordat het werk zo gevarieerd is, blijf je groeien en leer je elke dag iets nieuws. Er 

wordt veel samengewerkt met ergotherapeuten, artsen, fysiotherapeuten, logopedisten 
en maatschappelijk werk. De collega’s binnen de ViVa! zijn betrokken en je kunt altijd bij elkaar 

terecht. Met de vakgroep worden meerdere keren per jaar uitjes georganiseerd.  

Kortom, kom werken bij ViVa! als psycholoog! 

Wij vragen 

 Affiniteit met de diverse doelgroepen: somatiek, PG en geriatrische revalidatiezorg (GRZ). 
 Ervaring binnen de ouderenzorg op het gebied van: (neuro-) psychologische diagnostiek en 

behandeling van mensen met o.a. dementie, niet-aangeboren hersenletsel en acceptatie- en 
stemmingsproblematiek en het begeleiden van zorgteams. Denk aan een passende stage en/of 
raakvlakken met de ouderenzorg. 

 Creativiteit: In staat zijn buiten de kaders te denken en creatief in het vinden van oplossingen. 
 Een zelf-reflectieve houding, bereid om te leren. 
 Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. 
 Bij voorkeur: beschikking over rijbewijs en eigen vervoer, in verband met het reizen tussen de 

verschillende locaties. 

Wij bieden 



 Een contract voor minimaal 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging. 
 Een takenpakket dat in overleg wordt samengesteld. 
 Een ambitieus en betrokken team dat is samengesteld uit vier GZ-psychologen, vijf 

masterpsychologen en een PIOG. 
 Begeleiding/supervisie door een ervaren collega psycholoog. 
 Vakgroep intervisie (maandelijks) 
 Een zelfstandige functie met eigen agendabeheer, elke dag is anders! 
 Salaris conform CAO VVT, FWG 60 (master-psycholoog). 
 Mogelijkheden voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling.  

Interesse? 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Miriam Huizenga, GZ- 

Psycholoog, tel.: 06-12565217. Is deze functie je op het lijf geschreven en voldoe je aan de eisen? 
Solliciteer dan via de button op onze website. 

 


