
Basispsycholoog voor (neuro)psychologische diagnostiek  

ZZP of loondienst, 1 tot 4 dagen per week in overleg 

Ben jij een ervaren basis psycholoog? En wil jij ervaring opdoen in arbeid- en 
gezondheidszorg?  Kom werken bij PSYON, de marktleider op het gebied van onafhankelijke 
diagnostiek en advisering. 

Jouw rol als Neuropsycholoog 

Als neuropsycholoog neem jij uitgebreide psychodiagnostische interviews en bijbehorende 

tests af bij volwassenen en verzorg je de verslaglegging daarvan. Psyon verricht tevens 

neuropsychologisch onderzoek bij anderstaligen en analfabeten. 

 

Een neuropsycholoog voert zelfstandig spreekuur op verschillende locaties in het land. Je 

onderzoekt betrokkenen die bij Psyon zijn aangemeld door bijvoorbeeld artsen van het 

UWV, van grote arbodiensten en van arbeidsongeschiktheidsverzekeraars. Je werkt nauw 

samen met het Psyon secretariaat, supervisoren en uiteraard je collega’s. Je spreekuren 

vinden plaats op locatie, het uitwerken van de onderzoek rapportage kan, indien gewenst, 

vanuit huis.      

 

Wat breng je mee? 

Je bent echt een mensen-mens, een goede luisteraar en wil bijdragen aan een duurzaam 
inzetbaar Nederland. 

• Afgeronde opleiding WO-basispsycholoog in de richting klinische neuropsychologie of 
klinische psychologie; 

• Affiniteit hebben met neuropsychologische diagnostiek; 
• Uitstekende beheersing van schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;  
• Ervaring met verslaglegging;  
• Relevante klinische werkervaring is een pre; 

• Willen reizen naar Nieuwegein, Zwolle, Rotterdam, Rijswijk en Eindhoven. 

 

Wij hebben wij jou te bieden 

Je krijgt veel vrijheid, verantwoordelijkheid en je komt in een gezellig team van psychologen 
terecht. Daarnaast bieden wij: 

• Een passend salaris of freelance vergoeding, afhankelijk van leeftijd en ervaring; 
• Loondienst (4 dagen per week) of ZZP is mogelijk; 
• Alle benodigde middelen om je functie zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen; 
• Een leuke en zeer leerzame functie binnen een goed aangeschreven diagnostische 

instelling; 
• Aantal onderzoeken per week in overleg voor zzp en in loondienst is het voor 2 

onderzoeken per dag; 



• Werkzaamheden die deels vanuit huis kunnen worden verricht; 
• Volop mogelijkheden om je talenten verder te ontwikkelen door deel te nemen aan 

diverse projecten en door te groeien #Carriereshift. 

Wie zijn wij? 

Psyon is onderdeel van de paraDIGMA groep. paraDIGMA groep is een overkoepelende 
organisatie, gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid. Psyon heeft regiokantoren door heel 
Nederland.  

Onze expertise richt zich op het beoordelen van belastbaarheid en beperkingen bij verzuim 
en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast beantwoordt Psyon vragen over aansprakelijkheid, 
causaliteit en de toerekenbaarheid van gedrag. Psyon heeft zeven locaties in Nederland en 
een team van circa 50 psychiaters, (neuro)psychologen, orthopedisch chirurgen, neurologen 
en verzekeringsartsen. 

Solliciteren? 

Heb jij interesse in deze functie voor basispsycholoog voor (neuro)psychologische 
diagnostiek? Vul onderstaand sollicitatieformulier in zijn geheel in, aangevuld met CV en 
motivatiebrief. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Recruitment via 
recruitment@paradigma.nl 

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is onderdeel van de 
sollicitatieprocedure. 
 

https://www.paradigma.nl/onze-labels

