
(Basis) Psycholoog | Diverse lokaties (Arnhem, Eindhoven, Den Haag) 
 
Loop jij ook warm voor meer inhoudelijke behandeltijd met je cliënten en kortere wachttijden in de 
GZ? Met moderne middelen en een slimme aanpak creëren we samen meer ruimte voor de 
inhoudelijke begeleiding die jouw hart sneller laat kloppen.   
 
Wat ga je doen 
Als basisbehandelaar binnen Viviq ontwikkel je jouw eigen visie op een holistische benadering van 
Positieve Gezondheid. Van daaruit bied je zowel expertise als coaching aan je cliënten. ‘Een goede 
coach is een luie coach’ is een uitspraak waar jij vorm aan geeft door hen tools te bieden waarmee ze 
op eigen kracht verder kunnen komen. Verder: 

✓ Zorg jij voor de uitvoering van (delen van) diagnostisch onderzoek bij onze cliënten; 
✓ Voer je de behandelingen (gedeeltelijk) uit en pas je nieuwe online behandelmethoden toe, 

ook voor nieuwe methoden als rTMS (deze wordt ook toegepast in Eindhoven); 
✓ Wissel je in teamverband waardevolle bijdragen uit zodat je aan elkaars ontwikkeling 

bijdraagt; 
✓ Houd je nieuwe ontwikkelingen binnen je vakgebied, zoals mindfulness en positieve 

psychologie, bij en pas je die toe op jezelf. 
 
Wie ben jij 
Bovenal een enthousiaste, warme persoonlijkheid met een open mind. Je blijft altijd nieuwsgierig 
naar nieuwe manieren om anderen te helpen en jezelf beter te leren kennen en verder te 
ontwikkelen. Je durft je kwetsbaar op te stellen naar cliënten en stelt gelijkheid en waardigheid 
boven alles. Je behandelt net zo lief online als offline, afhankelijk van wat er nodig is. Verder beschik 
je over: 
 

✓ Een afgeronde WO-opleiding psychologie; 
✓ Een basisaantekening psychodiagnostiek; 
✓ Specifieke kennis over en ervaring met één of meerdere doelgroepen. 

 
Wie zijn wij 
Geestelijke gezondheidszorg voor iedereen op het moment dat het nodig is en liever nog voordat het 
echt nodig is; dáár gaan we voor bij Viviq. Door het bieden van een groeiende mix van online en 
offline zorg, verkorten we stap voor stap de lange wachttijden, vergroten we de zelfredzaamheid van 
onze cliënten en realiseren we meer inhoudelijke behandeltijd. Vanuit Positieve Gezondheid kijken 
we samen met onze cliënten naar hun situatie en de meest geschikte vorm van hulp, waarbij zij altijd 
zelf de regie houden. 
 
Viviq biedt zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ, online en face-to-face. Zowel professionals in 
loondienst als ZZP’ers zijn bij ons van harte welkom. 
 
Aanbod 
Je komt samenwerken met de innovators binnen de GZ en kunt kiezen uit 3 lokaties. We zijn een 
kleinschalig, enthousiast team van betrokken collega’s met dezelfde missie. We dagen je uit het 
beste uit jezelf te halen. Onder andere door onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring, zodat we 
samen sneller kunnen groeien. Verder vind je: 

✓ Inschaling conform CAO GGZ, minimaal 24 uur per week (in overleg flexibel in te delen); 
✓ Veel opleidingsmogelijkheden zoals praktijkopleidingsplaatsen voor gz- en psychotherapie, 

een uitgebreid opleidingsbeleid voor basispsychologen (cgt / emdr /schema), een eigen 
opleidingsbudget voor regiebehandelaren en veel in-company opleidingen; 

✓ Landelijke dekking qua locaties en moderne middelen, zodat je zowel op locatie als online 
kunt behandelen; 



✓ Bij Viviq vind je een ecosysteem van partners die in co-creatie samenwerken met hetzelfde 
doel, namelijk om cliënten uiteindelijk zelfs uit de GZ te houden. 

 
Meer weten? 
Wil je graag meer weten over deze functie of over hoe het is om te werken bij Viviq? Bel/mail/app 

dan naar Tjalien de Lange op 06-24728880 of tjaliendelange@gz-punt.nl. GZ-Punt ondersteunt Viviq 

bij haar groeiambities bij het invullen van jaar vacatures. 

 
Verandering begint vandaag! 
Solliciteren kan door HIER te klikken, ofwel door een link naar je LinkedIn-profiel ofwel een CV mee 
te sturen in een korte mail (zie boven). Verder bestaat de procedure uit 2 gespreksrondes, 
kennismaking met een deel van je team en mogelijk ook een assessment. 
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