
 

 
 

Gezocht: Bevlogen Basis Psycholoog met ervaring in de GGZ! 
 
Functieomschrijving 
Ben jij een enthousiaste bevlogen basis psycholoog met ervaring in het zelfstandig geven van behandelingen in de S-
GGZ, die samen met ons wil pionieren? Focus GGZ is een jonge, professionele organisatie, gespecialiseerd in het 
behandelen van angst, depressie en trauma. Daarnaast bieden wij vanuit onze zusterorganisatie Focus burn-out 
behandeling uitgebreide behandeltrajecten voor burn-out.  
 
Heb jij affiniteit met angst, depressie en trauma en lijkt het je ook leuk om dat af te wisselen met de behandeling van 
lichtere problematiek bij mensen met een burn-out? Dan is dit de baan voor jou! 
 
Inhoud 
Als basis psycholoog bij Focus GGZ verricht je, onder leiding van een van onze regiebehandelaren, zelfstandig 
behandelingen (doorgaans op basis van cognitieve gedragstherapie). Afgezien van de nauwe betrokkenheid van 
onze regiebehandelaren is er uiteraard ook een wekelijks multidisciplinair overleg met ons volledige behandelteam 
om iedere casus vanuit meerdere perspectieven te kunnen bekijken. 
 
Wij vinden het erg belangrijk ‘that you practice what you preach’, wat betekent dat we veel waarde hechten aan 
persoonlijke ontwikkeling, zowel op professioneel vlak als privé. Ons team is altijd in ontwikkeling en stimuleert 
elkaar om te groeien op alle levensgebieden. Daarom is er ruimte voor deskundigheidsbevordering, casuïstiek 
bespreking en intervisie, maar kijken we ook graag met jou wat je wil bereiken voor jezelf en hoe wij jou daarin 
kunnen ondersteunen. 
 
Over jou 
Je hebt een persoonlijke, warme en professionele aanpak. Je kunt werken binnen een dynamische, open en 
innovatieve werkomgeving, waar zelfstandig kunnen werken een vereiste is. Je hebt een open houding en kunt je 
goed staande houden binnen een team met sterke persoonlijkheden. Daarnaast heb je een flexibele instelling en 
heb je zin om met ons samen te pionieren. Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar, maar het liefst 32 tot 36 
uur. 
 
Vereiste opleiding, vaardigheden en kwalificaties 

• Afgeronde universitaire opleiding, Master (Psychologie) 
• Zelfstandige behandelervaring 
• Heldere schriftelijke en mondelinge communicatie 
• Nauwgezette en nauwkeurige werkwijze; 

Verder bieden wij: 

• Een salaris conform CAO GGZ; 
• Inschaling voor deze functie FWG 60; 
• Ontwikkelingsmogelijkheden 
• Een gezellig team met enthousiaste collega's; 

Bedrijfsprofiel 
Focus GGZ is een jonge dynamische en snelgroeiende, professionele organisatie waar meedenken op prijs wordt 
gesteld; de lijnen zijn kort en besluiten worden snel genomen. Een multidisciplinair team met gezellige en 
enthousiaste collega’s, die echt hart hebben voor de cliënt. Focus GGZ biedt een plezierige werkomgeving, waarbij je 
zult deelnemen aan deskundigheidsbevordering en werkbegeleiding. Focus GGZ is gevestigd in Amsterdam Zuid. 
 
Reageren: 
Jouw reactie en CV zien wij graag tegemoet. Sollicitaties kunnen worden gericht t.a.v. Veronica Risch, e-mailadres: 
veronica@focusggz.nl. De gesprekken zullen in overleg gepland worden. Het aanleveren van een VOG is onderdeel 
van de sollicitatieprocedure. 


