
Psycholoog voor psychodiagnostische interviews (8 uur per week, flexibele werktijden, op basis 
van freelance/zzp) die bereid is om flexibel te werken op onze locaties in Utrecht, Rotterdam en 
Amsterdam.  
 
Over Psyon 
Psyon is bekend als specialist op het gebied van hoogwaardige, onafhankelijke medische 
diagnostiek, met name op het gebied van psychiatrische expertise en advisering. Onze 
dienstverlening richt zich voornamelijk op het beoordelen van belastbaarheid en beperkingen bij 
verzuim en arbeidsongeschiktheid. Psyon verricht onderzoeken voor bedrijfsartsen, werkgevers, 
arbodiensten, het UWV, verzekeraars, juristen, rechtbanken en adviseert daarnaast bij 
letselschadezaken. Psyon heeft 7 locaties in Nederland.  
 
Wij zoeken 
Psyon is op zoek naar een freelance psycholoog die flexibel inzetbaar is op onze onderzoekslocaties 
in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. De werkdag (en) zijn in gezamenlijk overleg. Voor deze functie 
is een Master in de Psychologie (WO) vereist en relevante werkervaring. Wij zijn op zoek naar pro-
actieve collega's die zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken, stevig in hun schoenen staan, 
analytisch zijn, zeer goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden hebben, georganiseerd zijn en een 
goede kennis hebben van psychiatrie.  
 
Functieomschrijving 
De werkzaamheden bestaan uit het afnemen van uitgebreide psychodiagnostische interviews (2 uur) 
bij volwassenen en de verslaglegging (2 uur) daarvan in samenwerking met een psychiater. Als 
psycholoog breng je gebeurtenissen of omstandigheden in kaart die hebben geleid tot het 
ontwikkelen van psychische klachten en factoren die een rol spelen in de instandhouding daarvan.  
De werkzaamheden zijn flexibel in te delen. Het psychodiagnostisch interview houd je op Psyon's 
onderzoekslocatie. Je kunt ervoor kiezen om het rapport vervolgens meteen op te stellen, of om dit 
thuis te doen op een moment dat beter past.  
Psyon biedt onafhankelijke diagnostiek, maar geen behandeling. Wij zoeken daarom een collega die  
beschikt over het vermogen en de bereidheid zich te voegen in de rol van onafhankelijk beoordelaar. 
 
Wij bieden 
Flexibiliteit: het aantal te werken uren kun je zelf per periode bepalen, met een minimum van 8 uur 
per week. Indien gewenst kunnen de uren mogelijk op termijn worden uitgebreid. 
Groei: je ontwikkelt je diagnostische vaardigheden en leert helder en adequaat te rapporteren. Waar 
nodig, krijg je ondersteuning van onze specialisten. 
Balans: de werkzaamheden kunnen deels vanuit huis worden verricht dus zijn goed te combineren 
met andere werkzaamheden.  
 
Solliciteren 
Om te solliciteren richt u uw motivatiebrief met CV aan mw. Morgenstern, coördinator psychologen 
(morgenstern@psyon.nl).  Voor meer informatie over Psyon kijkt u op onze website: www.psyon.nl 
 
 


