
 

Vacature 

 

GZ psycholoog 
Den Haag en Rotterdam – Uren in overleg 
 

    

 Voor jou Van jou  

    

 • Een uitstekend marktconform salaris 

• Werkpakket op maat om je expertise 

verder te ontwikkelen 

• Flexibele werktijden en uitstekende 

arbeidsvoorwaarden 

• Enthousiast team betrokken collega’s 

• Eigen scholingsbudget en door ons 

georganiseerde en scholingen 

• Affiniteit met ouderenzorg 

• Ervaring met werken in de eerste lijn 

• Afgeronde wetenschappelijke 

opleiding in de psychologie 

• Positieve en leerbare houding 

• In bezit van een rijbewijs B en eigen 

vervoer 

 

    

 

 

Jouw koers 
Heb jij affiniteit met somatische en psychogeriatrische langdurige 

ouderenzorg? En zoek jij gemakkelijk de samenwerking op? Dan pas jij goed 

in onze werkwijze van zorg en behandeling op afstand. Ga aan de slag 

GZ psycholoog bij Novicare in Den Haag en Rotterdam! Jij bent 

verantwoordelijk voor diagnostiek en behandeling van mensen met 

complexe chronische problematiek. Daarvoor krijg je een uitstekend 

marktconform salaris, werkpakket op maat om je expertise verder te 

ontwikkelen én flexibele werktijden. Benieuwd naar meer? Lees dan snel 

verder… 

 

 

Jouw werkzaamheden? 
Als GZ psycholoog bij Novicare in Den Haag en Rotterdam verricht je psychologische 

behandelingen bij cliënten op somatische- en psychogeriatrische afdelingen. 

Daarnaast behandel je ook cliënten in de eerste lijn. En verder? 

• Je geeft werkbegeleiding en supervisie aan collega’s 

• Je wordt betrokken bij complexe problematiek op de afdelingen 

• Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van psychodiagnostiek.  

• Je bent actief betrokken bij kwaliteitsvraagstukken 

• Je wordt uitgedaagd je te ontwikkelen als expert, bijvoorbeeld in de WZD, als 

regiebehandelaar of bij het geven van scholingen. 

 

 

Werken bij Novicare 
Je komt te werken bij een zelfstandige behandeldienst voor en door behandelaren in 

de VVT- en VG-sectoren. Wij zijn verdeeld over zeven regio’s in Nederland en leveren 

gespecialiseerd multidisciplinaire behandelingen bij 40 zorginstellingen én bij cliënten 

aan huis. Ook geven we advies en scholing aan andere behandeldiensten.  

 

Onze kracht ligt bij jou, één van onze behandelaren. Wij vinden het belangrijk dat jij 

goed je werk kan doen en daarom kijken wij naar jou als persoon. Jouw team 

bestaat uit verschillende zorgprofessionals die alles over hebben voor hun cliënt. 

Kom jij ons team versterken met jouw inbreng?  

 

 



  

Jouw Kracht 
Als GZ psycholoog bij Novicare in Den Haag en Rotterdam word je ingezet voor 

diagnostiek en behandeling van ouderen met complexe, chronische problematiek. 

Ook verwachten wij het volgende van jou: 

• Affiniteit met somatische en psychogeriatrische langdurige ouderenzorg 

• Ervaring met werken in de eerste lijn 

• Afgeronde wetenschappelijke opleiding in de psychologie 

• Positieve en leerbare houding 

• In bezit van een rijbewijs B en eigen vervoer 

Daarnaast vind je het leuk om te werken in een omgeving die zich blijft ontwikkelen, 

je geeft graag werkbegeleiding aan masterpsychologen en je staat voor je eigen 

professionele verantwoordelijkheid. Herken jij jezelf hierin? Kom dan ons team 

versterken met jouw inbreng! 

 

 

Jouw Keuze 
Als GZ psycholoog bij Novicare in Den Haag en Rotterdam mag je het volgende van 

ons verwachten: 

• Een uitstekend marktconform salaris  

• Werkpakket op maat met de ruimte om je expertise verder te ontwikkelen 

• Flexibele werktijden en uitstekende arbeidsvoorwaarden 

• Enthousiast team van betrokken collega’s 

• Ruim eigen scholingsbudget en vanuit Novicare georganiseerde en scholingen, 

symposia en intervisie met je vakgroep 

Daarnaast kom je terecht in een groot intern netwerk van expertise en 

ondersteuning. Ook krijg je een laptop en werktelefoon van Novicare.  

 

 

Jij en ons team? 
Jij bent een absolute aanvulling voor ons team als je positief, flexibel en verbindend 

bent en buiten de kaders kunt denken. Onze vakgroep kan niet wachten op jouw 

komst! 

 

 

Pak het moment 
Kom jij ons team versterken? Ga aan de slag als GZ psycholoog bij Novicare in Den 

Haag en Rotterdam! Laat je je CV en motivatiebrief via sollicitatie@novicare.nl 

achter? Dan krijg je binnen twee werkdagen een reactie! 

 

Eerst nog een vraag? Dat mag natuurlijk ook! Ik, Suzan Geelen (regioleider West-

Nederland), kom graag met je in contact. Dat kan via WhatsApp, telefonisch (06-

48080748) of per mail: SGeelen@novicare.nl. 

 

 

Voor acquisitie kun je contact opnemen met HRM via HRM@novicare.nl. 
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