
Welkom bij Amaris 

Binnen Amaris zijn wij een enthousiaste en ambitieuze 

vakgroep psychologen en zijn op zoek naar uitbreiding voor 

onze vakgroep. We zijn een dynamische club met diverse 

achtergronden en ervaringen in de zorg. Dit levert creatieve ideeën op om de zorg voor onze oudere 

cliënten binnen Amaris eigentijds vorm te geven en te kunnen ondersteunen als psycholoog. We 

hebben frequent overleg met elkaar waarbij de kan koffie/thee en koekjes op tafel staan. 

Wat wij zoeken is een enthousiaste basispsycholoog die wij een uitdagende werkplek in de 

ouderenzorg willen aanbieden. We bieden goede begeleiding om je wegwijs te maken in de rol van 

psycholoog met deze diverse doelgroep! 

 

Wat ga je doen? 

• Werken in een enthousiast en gezellig team bestaande uit 8 psychologen; 2 GZ-psychologen, 

3 basispsychologen en 3 psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog. 

• Het onderzoeken, diagnosticeren, behandelen en begeleiden van individuele cliënten die 

intramuraal bij Amaris in zorg zijn en hun naasten. Daarnaast worden zorgteams ondersteund 

en begeleid, zodat zij op een verantwoorde en klantgerichte manier om kunnen gaan met 

cliënten met uiteenlopende zorgvragen en soms moeilijk hanteerbaar gedrag 

• Nauw samenwerken met de verschillende zorgteams en je maakt deel uit van de 

behandeldienst waarin multidisciplinair wordt samengewerkt met onder andere specialisten 

ouderengeneeskunde, a(n)ios, fysio-, ergo- en oefentherapeuten, maatschappelijk werkers, 

logopedisten en diëtisten als naaste collega’s werkzaam zijn. 

• Amaris is aangesloten bij het Universitair Netwerk Ouderen (UNO) en neemt deel aan diverse 

intervisiegroepen in de regio. Onze psychologen blijven op de hoogte van alle ontwikkelingen 

op het gebied van wetenschap,  innovatie en ouderenpsychologie door bijscholing en deel te 

nemen in diverse werkgroepen. 

 

Wij zoeken 

• Wij zoeken een psycholoog met een afgeronde universitaire opleiding richting klinische 

neuropsychologie of klinische psychologie met de basisaantekening psychodiagnostiek 

(BAPD). 

• Je bent een teamspeler en zoekt proactief de samenwerking op. 

• Je hebt enige kennis van en ervaring met neuropsychologische diagnostiek, individuele 

behandeling en affiniteit met behandeling van onbegrepen gedrag. 



• Je bent in staat om verzorgende teams te begeleiden en het vak praktisch te vertalen naar de 

zorg aan onze bewoners. 

• Je vindt het leuk om mee te denken over beleid, mee te werken aan 

deskundigheidsbevordering en op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in het vak. 

• Je bent flexibel en vindt het leuk om op verschillende locaties met elk hun eigen identiteit bij te 

dragen aan het mentaal welbevinden van de cliënten. Je bent dan ook bij voorkeur in het bezit 

van een rijbewijs B en auto i.v.m. het werken op verschillende locaties. 

 

Wij bieden 

De Amaris Zorggroep gaat voor talentvolle mensen die met aandacht, enthousiasme en betrokkenheid 

werken. Daar staat tegenover dat je kunt rekenen op een zelfstandige functie met veel ruimte voor 

eigen initiatief en kwaliteitsontwikkeling. Je kunt altijd terugvallen op een collegiaal team. Een prettige 

en sociale werkomgeving met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling vinden wij belangrijk. 

• Een salaris conform CAO VVT, FWG 60. O.b.v. een 36-urige werkweek tussen € 3.196,14 en 

€ 4.744,40 bruto per maand 

• Een dienstverband per 1 oktober 2021 van 32 uur per week voor bepaalde tijd (12 maanden), 

mogelijk met verlenging. 

• Uren zijn in overleg in te delen. 

• Wekelijks een uur supervisie door een van de GZ-psychologen. 

• Mogelijkheden tot het volgen van scholingen en opleidingen 

 

Over Amaris Zorggroep 

De Amaris Zorggroep bestaat uit 13 zorginstellingen in de regio's Gooi & Vechtstreek en Eemland. 

Vanuit deze zorginstellingen bieden wij thuiszorg, wonen & zorg, revalidatie & behandeling en welzijn 

& services. De behandeldienst biedt vanuit de twee verpleeghuizen (Amaris Gooizicht en Amaris 

Theodotion) intramuraal begeleiding en medische/paramedische behandeling aan ouderen met een 

somatische of psychogeriatrische zorgvraag. Daarnaast bieden we zorg- en dienstverlening aan 

thuiswonende cliënten en hebben de paramedische disciplines hun eerstelijns polikliniek. De Amaris 

Zorggroep is HKZ- gecertificeerd 

 

Voel jij je al welkom bij Amaris? 

Dan ben jij misschien wel onze nieuwe collega! Solliciteren kan via onderstaande link. Ben je 

nieuwsgierig naar de functie en heb je nog vragen? Neem dan contact op met Dilaila Bonnet, 

psycholoog (06-10008345). Vragen over het werken bij Amaris of de procedure? Bel dan onze 

recruiters via 085-0213120. 
 


