
Psycholoog 

12 tot 24 uur per week, Nieuwegein, Zwolle, Rotterdam, Rijswijk en Eindhoven 

Ben jij een ervaren psycholoog en wil jij je bezighouden met onafhankelijke diagnostiek, eventueel 
naast je bestaande baan? Dan zijn wij op zoek naar jou in de rol van onafhankelijke beoordelaar. 
Voor deze rol heb je te maken met flexibele werktijden en staan wij open voor psychologen in 
loondienst (minimaal 12 tot 24 uur per week) of zzp’ers (minimaal 8 uur per week of meer)  

Jouw rol als Psycholoog 

Als psycholoog bij Psyon neem jij uitgebreide psychodiagnostische interviews af. Het interview is 
gericht op het in kaart brengen van onder meer de levensloop, life-events die samenhangen met de 
klachten en herstel belemmerende factoren. Na elk interview is het belangrijk dat jij een helder en 
objectief verslag kan schrijven. De verslaglegging van de psycholoog is onderdeel van het 
psychiatrisch onderzoek en wordt aangevuld met de bevindingen (diagnostiek) van de psychiater. 
Het is goed om te weten dat je dan ook nauw samenwerkt met diverse psychiaters. De uitdaging ligt 
hem in het doorvragen en dat je lef toont door de diepte in te gaan zodat jij objectief kan 
beoordelen. 

Een psychiatrische expertise is een medisch onderzoek waarbij onderzocht wordt of er sprake is van 
beperkingen die samenhangen met een psychiatrische aandoening of stoornis. De werkzaamheden 
zijn flexibel in te delen en de werkdagen zijn in gezamenlijk overleg. Een onderzoek staat gelijk aan 4 
uur (2 uur gespreksvoering en 2 uur verslaglegging). Het aantal te werken uren kun je zelf per 
periode bepalen, met een minimum van 8 uur per week. (Dit geldt voor zzp). Voor loondienst verricht 
je een vast aantal onderzoeken per week. Indien gewenst kunnen de uren mogelijk op termijn 
worden uitgebreid. 

Je groei als psycholoog is de ontwikkeling van je diagnostische vaardigheden en het leren van helder 
en adequaat rapporteren. Waar nodig, krijg je ondersteuning van onze specialisten. Je werk- en privé 
balans kan interessant voor je zijn omdat de werkzaamheden deels vanuit huis worden verricht en dit 
prima te doen is naast je andere werkzaamheden. 

Wat breng je mee? 

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

• Afgeronde WO Master of Bachelor in de Psychologie; 
• Relevante werkervaring op het gebied van psychiatrie en eventueel in de arbeid en 

gezondheid en verzuim; 
• Uitstekende schriftelijke vaardigheden (helder, objectief en to the point kunnen schrijven) 
• Proactief, zelfstandig en nauwkeurig kunnen werken, stevig in je schoenen staan en 

analytisch. 

 

 

 

 



Wat hebben wij jou te bieden 

• Een passend salaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring; 
• Alle benodigde middelen om je functie zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen; 
• Een uitdagende functie in een ambitieuze werkomgeving; 
• 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: een innovatieve en trendsettende groep van 

samenwerkende bedrijven met expertise op alle deelgebieden van Duurzame Inzetbaarheid. De 

dienstverlening van Psyon 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.  

Solliciteren? 

Heb jij interesse in deze functie voor psycholoog? 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. 
 


