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Vacature Psycholoog Arbeid & Gezondheid (in opleiding) Zeeland 
 
Dynamische, professionele organisatie op het gebied van psychologie werkvitaliteit/Arbeid & 
Gezondheid met interessante opdrachtgevers en dito cliënten, zoekt psycholoog binnen dit 
werkveld. Minimaal 3 jaar werkervaring, vele opleidingsmogelijkheden. 
 

A&G Psycholoog bij Ascender 
Ascender is dé professionele psychologische dienstverlener op het gebied van Arbeid & Gezondheid. 
Onze passie is mensen te empoweren optimaal te functioneren op het werk, ook als dat even niet 
lukt. Wij zijn op zoek naar (ervaren) Arbeid & Gezondheid Psychologen. 
 
Als A&G Psycholoog los je vraagstukken op omtrent duurzame inzetbaarheid, verzuim(preventie) om 
psychische redenen en functioneren op de werkplek. Je bevordert daarmee het welzijn en de 
gezondheid binnen arbeidssituaties. Dit doet je door interventies gericht op herstel van functioneren 
in de arbeidscontext. Hierbij begeleid je de cliënt terug naar het werk. Daarnaast adviseer je 
opdrachtgevers op het gebied van arbeid en gezondheid. Wij werken voor uiteenlopende 
opdrachtgevers. Zo rekenen we vele grote en kleinere bedrijven, ziekenhuizen, zorginstellingen en 
arbeidsongeschiktheidsverzekeraars tot onze opdrachtgevers. We begeleiden jaarlijks honderden 
mensen terug naar werk of naar een vitaler functioneren op het werk.  
 

Werkzaamheden 
• Verrichten van intakes, diagnostisch onderzoek en diepte-interviews 

• Opstellen van een begeleidingsplan  

• Uitvoeren van psychologische begeleiding door middel van begeleidingsvormen uit de 
cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte aanpak, EMDR of andere 
begeleidingsvormen; 

• Communicatie met bedrijfsartsen en medisch adviseurs  

• Opstellen van rapportages voor opdrachtgevers, verzekeringsartsen/ en bedrijfsartsen 
 

Overige mogelijkheden  
• Advisering en ondersteuning van teams en organisaties over duurzame inzetbaarheid en 

verbetering van de ‘quality of working life’; 

• Geven van trainingen bij organisaties op o.a. het gebied van stress en stresspreventie, 
Continous Dialogue, Werk-als-waarde, Veerkracht&vitaliteit;  

• Ontwikkeling en uitvoering van leiderschapsprgrammma’s  
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Wat wij vragen 
• Een masteropleiding Psychologie 

• Bij voorkeur Registerpsycholoog NIP/Arbeid en gezondheid of bereid deze registratie te 
halen  

• Minimaal 3 jaar relevante werkervaring gericht op herstel van functioneren in de 
werkcontext 

• Bekend met en ervaren in het toepassen van psychologische interventies gebaseerd op 
cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie 

• Gedegen kennis van psychodiagnostiek 

• Een flexibele, oplossingsgerichte, productieve en klantgerichte instelling  
 

Wat wij bieden 
• Een professionele en collegiale werkomgeving met aandacht voor ontwikkeling en kwaliteit; 

• Een centraal hoofdkantoor met diverse ondersteunende functies in Utrecht; 

• Ondersteuning van de werkprocessen o.a. d.m.v. automatisering; 

• Locaties over het hele land; 

• De mogelijkheid tot het behalen van de A&G registratie bij onze A&G Campus; 

• Zowel fulltime, deeltijd (minimaal 3 dagen) als freelance behoort tot de mogelijkheden; 

• Gedegen inwerktraject 
 

A&G Campus 
Ascender is ervan overtuigd dat de A&G psycholoog dé interventionist is, die medewerkers het best 
kan helpen om duurzaam en vitaal aan het werk te zijn. Dat is de reden dat wij het opleiden en 
begeleiden van psychologen naar de A&G registratie van groot belang achten. Daarom hebben wij 
de A&G Campus opgericht, een opleidingsinstituut voor de (toekomstige) Arbeid en Gezondheid 
psycholoog. De A&G Campus van Ascender biedt geaccrediteerde unieke en innovatieve cursussen 
en streeft naar een community waar psychologen elkaar ontmoeten en de nieuwste inzichten met 
elkaar kunnen delen. 
 

Interesse?  
Voldoe jij aan de gevraagde voorwaarden en spreekt de werkomgeving je aan? Dan zien we jouw 
sollicitatie graag tegemoet! Je kunt reageren door je curriculum vitae en motivatie te mailen naar 
w.boom@ascender.nl t.a.v. Wendelien Boom. Wil je eerst meer informatie dan kun je ook mailen 
naar dit adres.  
 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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