
GZ-psycholoog  

Heb jij liefde voor het vak psychologie en hart voor de ouderenzorg? 

Ben jij empathisch, flexibel, proactief en kun je creatief en 

overstijgend denken? 

Je start je dag en treft een paar collega’s. Je maakt een praatje over het weekend. Vervolgens lopen jullie 

gezamenlijk naar een overlegruimte, waar een vakgroepoverleg start. In dit overleg bespreek je verschillende 

werk-gerelateerde zaken met je collega-psychologen en je teamleider. Rond 10:00 uur loop je naar je auto en 

rijd je naar een buitenlocatie van Liemerije. Je voert het wekelijkse omgangsoverleg van een demente 

bewoonster die de afgelopen tijd somber is. Samen met het zorgteam breng je het probleem in kaart en 

bespreek je mogelijke interventies. 

Na het omgangsoverleg rijd je terug naar Zevenaar, waar je tijdens de lunchpauze een rondje wandelt met een 

aantal collega's. Eenmaal terug op het kantoor geef je een uur werkbegeleiding aan een collega 

basispsycholoog. Samen bespreken jullie casuïstiek en denk je met je collega mee over mogelijke interventies of 

omgangsadviezen. Na de werkbegeleiding sluit je werkdag af met een overleg over de verbetering van kwaliteit 

van zorg binnen Liemerije met diverse behandelaren en bestuursleden. Rond 16:30 sluit je je computer af en 

rond je je werkdag af. 

Onze vakgroep 

Onze vakgroep bestaat uit vijf enthousiaste en ambitieuze basispsychologen en een verpleegkundige 

psychologie die opgeleid gaat worden tot verpleegkundig specialist GGZ. Werkbegeleiding wordt gegeven door 

externe GZ-psychologen. De vakgroep is onderdeel van het Advies- en Behandelcentrum (ABC) van Liemerije, 

dat zich richt op de behandeling en begeleiding van cliënten met geestelijke of lichamelijke problemen. De 

doelgroep bestaat uit cliënten met een psychogeriatrische, gerontopsychiatrische of somatische aandoening en 

cliënten van de geriatrische revalidatie. Als behandelaar van het ABC werk je multidisciplinair. De vakgroep is lid 

van de Psychologische expertise voor de ouderenzorg (PgD) en neemt deel aan het Expertteam Psychologen van 

het Universitair Kenniscentrum Ouderenzorg Nijmegen (UKON). 

Wat zijn jouw werkzaamheden? 

Je bent als GZ-psycholoog verantwoordelijk voor het uitvoeren en opstellen van behandelplannen en voert 

gedragsobservaties en diagnostisch onderzoek uit. Samen met de cliënt, mantelzorgers en het multidisciplinair 

behandelteam streef je naar een zo optimaal mogelijk functioneren van de cliënt in het dagelijks leven. Het 

uitgangspunt bij alles wat je doet is aandacht voor de levensgeschiedenis, identiteit en voorkeuren van iedere 

bewoner. 

Als GZ-psycholoog ben je eveneens inzetbaar voor thuiswonende cliënten via extramurale behandeling. De GZ-

psycholoog geeft werkbegeleiding aan basispsychologen en hij/zij kan ook WZD-functionaris worden binnen 

Liemerije. Liemerije heeft de ambitie om een opleidingsplek voor een PIOG aan te bieden. We zoeken iemand 

die enthousiast is dit met ons te realiseren en om op termijn de rol van praktijkopleider te vervullen. 

 

Wat is jouw bijdrage? 

• Je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding geronto-psychologie/medische 

psychologie/neuropsychologie/gezondheidszorgpsychologie en je bent BIG-geregistreerd.  

• Je hebt aantoonbare en relevante werkervaring opgedaan in de ouderenzorg en/of ervaring met 

neuropsychologische diagnostiek en behandeling. Vanzelfsprekend heb je ook affiniteit met ouderen 

en neuropsychologie.  

• Hoewel je van nature samenwerkingsgericht bent, kun je ook prima zelfstandig werken.  

• Als persoon denk je in mogelijkheden, kun je de zaken relativeren, beschik je over een gezonde dosis 

humor en over zeer goede communicatieve en sociale vaardigheden.  

• Je kunt overstijgend denken, bent proactief en kunt creatieve oplossingen bedenken, zodat de cliënt 

optimaal kan functioneren. Je wilt je graag persoonlijk en vakinhoudelijk blijven ontwikkelen. Je vindt 



het leuk om mee te denken bij het profileren van de vakgroep in samenspraak met onze ambitieuze 

vakgroep.  

Omdat je als GZ-psycholoog op meerdere locaties van Liemerije werkt, is een rijbewijs en een auto een vereiste. 

Ons voorstel 

• Wij bieden je een dienstverband voor onbepaalde tijd, voor minimaal 24 uur per week. In overleg zijn 

er meer uren mogelijk. Daarnaast gaan we graag in overleg met je over de werkdagen en werktijden. 

• Het salaris bedraagt max. € 5.752,21 (FWG 65 CAO VVT), uitgaande van een fulltime dienstverband (36 

uur).    

• Je ontvangt 8% vakantiegeld (mei) en 8,33% eindejaarsuitkering (november). 

• Uitstekende pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), waarvan Liemerije de helft 

aan premie betaalt. 

• Een organisatiebuddy om je een warm welkom te geven en je wegwijs te maken binnen de organisatie. 

• Stel jaarlijks je eigen secundaire arbeidsvoorwaardenpakket samen en profiteer van fiscaal voordeel bij 

o.a. aankoop van: een abonnement van HelloFresh, een (elektrische) fiets, mobiel, laptop of een 

fitnessabonnement.  

• Een ambitieuze en mensgerichte organisatie met veel ruimte en vrijheid ten aanzien van de uitvoering 

van je werkzaamheden; daarnaast is er ruimte voor diverse opleidingsmogelijkheden en externe 

supervisie. 

Enthousiast? Reageer dan nu! 

Werken met echte aandacht. Dat is Liemerije. Wil jij daar onderdeel van worden en voldoe jij aan het gewenste 

profiel van een GZ-psycholoog? Reageer dan via onderstaande sollicitatiebutton. 

Wij ontvangen jouw sollicitatie graag voor 1 januari 2022. Gedurende de procedure nodigen wij geschikte 

kandidaten uit voor een sollicitatiegesprek. Wanneer er geschikte kandidaten zijn gevonden, zal de vacature 

eerder sluiten dan de genoemde sluitingsdatum. 

Heb je vragen? Neem dan contact op met de receptie en vraag naar een van de medewerkers van de vakgroep 

Psychologie tel. 088-0441999.  

 

 


