
 
 
 

 

 

Psycholoog 
Ben jij een psycholoog die nieuwsgierig is, graag nieuwe uitdagingen aangaat en die graag deel 
uitmaakt van een interdisciplinair behandelteam bij het grootste expertisecentrum voor 
Medisch Specialistische Revalidatie in Nederland? Heb jij bovendien de kernwaarden van Basalt 
in je genen: grenzen verleggen, samenwerken, deskundig en eigenaarschap?  
Lees dan snel verder! 
 

Wat ga je doen bij Basalt? 
Als psycholoog bij Basalt behandel je volwassenen in een multidisciplinair team. Je 
verricht (neuro)psychodiagnostiek en begeleidt patiënten met een verscheidenheid aan 
diagnoses, met een belangrijk accent op de doelgroep CVA/NAH in de klinische fase. 
Behandelingen geef je zowel individueel als in groepsverband. Daarnaast voer je overleg 
met de psychologisch medewerker die de testen doet en de revalidatiearts met het 
behandelteam over het verloop van het behandelproces. Bovendien lever je een bijdrage 
aan de ontwikkeling van de vakgroep psychologie.  
 
Vanuit een interdisciplinair neuro team werk je samen met gespecialiseerde fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten, maatschappelijk werkenden, bewegingsagogen, psychomotorische 
therapeuten en logopedisten. Je krijgt input vanuit deze verschillende expertises en behandelt 
de patiënt vanuit holistisch perspectief. De psycholoog speelt hierbij een overkoepelende rol 
als gedragswetenschapper.  
 
Hoeveel uur kom je werken en waar? 
Het betreft een functie voor 24 uur per week. Je komt te werken in Zorgeenheid 3, locatie 
Basalt Den Haag. Een combinatie met een van onze andere vacatures of een andere 
constructie m.b.t. de omvang van deze vacature is bespreekbaar.  
 
Wat kun jij Basalt bieden? 
Een afgeronde masteropleiding klinische (neuro)psychologie is vereist, aangevuld met een 
basisaantekening psychodiagnostiek, basiscursus VGCt en bij voorkeur aanvullende 
cursussen/modules zoals ACT, oplossingsgerichte therapie, basiscursus EMDR en verdieping in 
diagnostiek. Je hebt een zelfstandige, proactieve, flexibele en enthousiaste werkhouding, staat 
ervoor open om intensief samen te werken binnen je multidisciplinair team en de vakgroep 
psychologie.  Daarnaast heb je affiniteit en ervaring met patiënten uit genoemde 
diagnosegroep. Naast neuropsychologische diagnostiek heb je ervaring met behandeling, 
cognitief gedragstherapeutische technieken/ACT en systeeminterventies. 
 
Je hebt een zelfstandige, proactieve, flexibele en enthousiaste werkhouding. Wij zoeken een 
collega die er alles aan doet om de patiënten (en hun systeem) te ondersteunen bij hun 
terugkeer in de maatschappij. Jij verlegt niet alleen de grenzen van de patiënten, maar 
probeert ook elke dag je éigen grenzen te verleggen, meer te leren en het beste uit jezelf te 
halen. Wij zoeken een collega die zowel zelfstandig kan werken als in een team, prioriteiten 
kan stellenen en daarnaast stressbestendig, integer en flexibel is.  
 
Wat kunnen wij voor jou betekenen? 
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, in eerste instantie voor de periode van een jaar. 
Basalt is een ambitieuze en dynamische organisatie met een prettige werksfeer en een 
persoonlijke benadering. De CAO-Ziekenhuizen is van toepassing en wij bieden goede 
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secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals mogelijkheid voor collectieve ziektekostenverzekering, 
bedrijfsfietsenregeling en een tabletregeling. Verder kent de CAO-Ziekenhuizen een 
eindejaarsuitkering van 8,33% over het jaarsalaris. Het salaris bedraagt volgens F.W.G.-
functiegroep 60 bij een fulltime dienstverband minimaal €3.322,- en maximaal € 4.798,- bruto 
per maand, afhankelijk van opleiding en ervaring.  
 
Wat maakt het als psycholoog aantrekkelijk om bij Basalt te werken? 
❖ De vakgroep psychologie is goed vertegenwoordigd binnen Basalt met 53 medewerkers: 

binnen de organisatie zijn meer dan 30 GZ-psychologen werkzaam, wat mogelijkheden 
biedt om met elkaar te sparren en van elkaar te leren; 

❖ Basalt steekt fors in op de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de werkvloer. 
Ook als psycholoog vertaal je de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen op jouw 
vakgebied naar de werkvloer; 

❖ Binnen Basalt worden er vier GZ-opleidingsplekken aangeboden;  
❖ Daarnaast biedt Basalt cursussen aan voor persoonlijke ontwikkeling; 
❖ Deelname aan zogenoemde “expertgroepen” is mogelijk, met als doel om 

behandelprogramma’s van patiënten doelgroepen te innoveren;  
❖ Bij Basalt kun je kennis maken met de revalidatie in alle facetten! 
 
Wil je meer weten? 
Inlichtingen worden graag verstrekt door Roy Reichel, team coördinator, telefoon: 
0703593593, dect 1020. Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact 
opnemen met het HR-team; telefoon 070 - 35933547.  

 
Hoe kun je solliciteren? 
Je kunt via deze link solliciteren.  
 
Belangrijk om te weten 
▪ je kunt solliciteren tot en met woensdag 25 augustus; 
▪ gesprekken zullen plaatsvinden in de 4e week van september. Mocht je verhinderd zijn, wil 

je ons hier dan op voorhand per e-mail over informeren? 
▪ er kunnen omstandigheden ontstaan waardoor wij de vacature eerder kunnen sluiten, 

wacht niet met solliciteren maar reageer direct; 
▪ interne kandidaten genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur; 
▪ de vacature zal na sluiting niet meer zichtbaar zijn op onze website, bewaar de vacature 

door deze (en niet de link) naar jezelf te mailen. 
 

Wanneer kun je een reactie verwachten? 
Zodra je gesolliciteerd hebt via onze wervingsmodule ontvang je automatisch een 
bevestigingsmail. Arbeidsvoorwaarden worden, als van toepassing, in later stadium via de mail 
toegelicht. 
 

https://srdelft.easycruit.com/vacancy/application/2756389/55148?iso=nl

