Ben jij een enthousiaste psycholoog met passie voor ouderenzorg? En weet jij cliënten én
collega’s met daadkracht en inlevingsvermogen te motiveren binnen een dynamische omgeving?
Wij hebben nu een vacature voor een GZ-psycholoog/masterpsycholoog!
Vacature GZ-psycholoog/masterpsycholoog Ouderenzorg (24 tot 32 uur per week)
De psychologen van HWW zorg bieden begeleiding en behandeling aan cliënten van geriatrische
revalidatieafdelingen (met o.a. een CVA unit), intramurale afdelingen met somatische en
psychogeriatrische cliënten en extramurale cliënten via de eerstelijn (GZSP). In de toekomst
mogelijk ook via de BGGZ. Naast de begeleiding en (mediatieve)behandeling van cliënten en hun
systeem, doe je diagnostisch onderzoek en ben je eerste aanspreekpunt bij probleemgedrag.
Hierbij bied je ondersteuning aan het zorgteam. Mogelijke aanvullende taken voor de GZpsycholoog zijn die van Wzd-functionaris en die van regiebehandelaar.
De vakgroep Psychologie bestaat op dit moment uit 10 psychologen waarvan 4 GZ-psychologen
en 2 psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog met de ondersteuning van een
psychodiagnostisch medewerker. Afhankelijk van je affiniteit en interesses zullen we samen kijken
welke afdelingen en taken het meest passend zijn.
Wat ga je doen:
In kaart brengen van de bewoners van PG afdelingen en hun systemen vanuit de persoonsgerichte
visie (o.a. via de Bloem van Kitwood);
Begeleiden van teams bij de omgang met probleemgedrag;
Uitvoeren van (neuro)psychodiagnostiek en psychotherapeutische behandelingen;
Mede ontwikkelen van het onderzoeks-, behandel- en zorgverleningsbeleid;
Advies en consultatie geven aan andere disciplines op het terrein van (psycho)diagnostiek,
indicatiestelling, behandeling en verwijsmogelijkheden;
Zorg dragen voor kennisoverdracht aan andere zorgverleners en functionele aanwijzingen geven aan
medewerkers over de omgang met cliënten;
Verzorgen van cursussen en trainingen o.a. voor de multidisciplinaire teams.

Wat vragen wij?
Je beschikt over een voltooide universitaire opleiding psychologie eventueel aangevuld met de
opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, de profielopleiding ouderen is een pré;
Je hebt werkervaring als psycholoog in de ouderenzorg;
Je hebt affiniteit met de doelgroep ouderen en met persoonsgerichte zorg;
Je beschikt over kennis van en ervaring met normale en psychopathologische
verouderingsprocessen;
Je beschikt over kennis van en hebt ervaring met cognitieve en psychologische diagnostiek alsmede
kennis van en ervaring met verschillende behandelvormen;
Je bent in staat om zorgteams te begeleiden en ondersteunen;
Je bent samenwerkingsgericht en in staat tegenstellingen te overbruggen;
Je bent in staat tot een goede multidisciplinaire samenwerking;
Je beschikt over goede (schriftelijke en mondelinge) communicatieve – en sociale vaardigheden;

Je bent flexibel inzetbaar over de locaties van HWW zorg.

Wij bieden
Je maakt deel uit van een jonge, eigentijdse onderneming die volop in beweging is en kansen biedt
om je eigen ideeën uit te dragen en in de praktijk te brengen. Inschaling in FWG 60
(masterpsycholoog) en FWG 65 (GZ-Psycholoog). Er is bij HWW zorg jaarlijks één gesubsidieerde
GZ-opleidingsplaats beschikbaar met de mogelijkheid van een stage in de BGGZ/SGGZ.
Daarnaast zijn er ruime scholingsmogelijkheden. Verder bieden wij aan medewerkers in loondienst
een pakket van interessante arbeidsvoorwaarden met o.a. een lidmaatschap van de PgD, een
eindejaarsuitkering, collectieve zorgverzekering en de mogelijkheid mee te doen aan het
Keuzemodel arbeidsvoorwaarden waarbij je tegen fiscaal gunstige voorwaarden bijvoorbeeld een
fiets, pc of tablet kunt aanschaffen.
Informatie en sollicitatie:
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Karishma Dietvorst
(psycholoog en vakgroepvoorzitter) T: 06-82010800) of met Marlies van Weeren, (Adviseur
Werving en Selectie) T: 06-82010062. Of solliciteer direct via het online formulier op
www.werkenbijhwwzorg.nl
De sluitingsdatum van deze vacature is op 10 augustus 2022.

