
 
 

Vacature neuropsycholoog (pré ervaring met Niet Aangeboren Hersenletsel doelgroep) 
   
Ben jij een neuropsycholoog, een innovator, wil jij in een niet klinische setting werken en zou jij graag 
meer persoonlijke aandacht willen geven aan cliënten? Voor een nieuwe uitdaging ben je bij ons aan 
het juiste adres.   
  
Over WijDoen  
WijDoen is een groeiend bedrijf gespecialiseerd in re-integratie na Niet-Aangeboren Hersenletsel 
(NAH). Naast NAH zijn wij ook ervaren met re-integratie bij chronische (pijn)klachten (zoals kanker). 
Sinds vorig jaar leggen wij ook de focus op het begeleiden van mensen met Long Covid. Het werkveld 
voor de coaching trajecten en neuropsychologische onderzoeken strekt zich uit van de Randstad tot 
Oost-Nederland.   

 

Bij WijDoen is er juist net een beetje extra ruimte om meer tijd en aandacht aan een client te 
besteden. Onze persoonlijke aanpak is onze kracht en wij hechten belang aan maatwerk. Zo zetten 
wij bijvoorbeeld regelmatig een neuropsychologisch onderzoek in aan het begin van een re-
integratietraject om tot een gepast advies te komen.  

 

Ons team werkt met een goede verhouding tussen betrokkenheid en zelfstandigheid. Er is 
vertrouwen en vrijheid in de manier waarop de coaching trajecten uitgevoerd worden. Wij werken 
hoofdzakelijk voor het UWV, werkgevers en verzekeraars.   
   
Werkzaamheden  
Bij WijDoen ga je je bezighouden met neuropsychologische diagnostiek (d.m.v. intakes, 
neuropsychologisch onderzoeken (NPO) en mentaal duur belastbaarheidsonderzoeken (MDBO). 
Tevens heb je een adviserende en coachende rol in het team m.b.t. de begeleiding van cliënten. Jouw 
advies geeft handvatten voor de re-integratie coaches om het re-integratietraject vorm te geven, 
waarbij je daarna ook nog op de achtergrond betrokken blijft.  
 
WijDoen is een expert op het gebied van NAH en een jong en groeiend bedrijf. Naast deze taken 
houd jij je daarom ook bezig met ondernemerschap/beleid, maar ook met zorginnovatie en 
uitbreiding van dit vakgebied en mogelijke (neuropsychologische) toepassingen in de praktijk. Zo 
geven we ook informatiebijeenkomsten, bijvoorbeeld aan medewerkers van het UWV, om informatie 
te geven over NAH en arbeidsparticipatie. Deze baan vereist dus maatschappelijke betrokkenheid en 
creativiteit.   
 
Je intakegesprekken zul je deels via videobellen doen maar ook bij cliënten thuis, in een Coachhuis of 
op hun werkplek. Het NPO en MDBO worden in Coachhuis ruimtes uitgevoerd in de omgeving van de 
cliënt. Wij werken voornamelijk ‘in the cloud’ en je kantoor is aan huis, dus het goed overweg 
kunnen met IT is belangrijk.  
   
Wij zoeken voor 24 uur per week een enthousiaste neuropsycholoog met de volgende kenmerken:  
• Ruime ervaring en kennis met neuropsychologische diagnostiek bij de doelgroep NAH.    
• Creatief, ondernemend, vernieuwend en empathisch  
• Maatschappelijk betrokken 
• Een zelfstandige en betrokken werkstijl; goed overzicht kunnen houden over eigen 

werkzaamheden en agenda  
• Woonachtig in regio Zwolle  

 



 
 

Identiteit WijDoen:  Warm - Saamhorig - Professioneel - Persoonlijk - Betrokken - Toegankelijk –-
Flexibel - Transparant -Actiegericht - Op Maat 

 

Arbeidsvoorwaarden  
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Zorg en Welzijn. Salaris zal worden vastgesteld 
afhankelijk van opleiding en ervaring  
  
Interesse?  
Stuur je CV en motivatiebrief voor 19 december naar info@wij-doen.com  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ingmar Rooij en Elaine van Leijenhorst via 
email info@wij-doen.com of telefonisch via 085-0609016. Of kijk op onze website www.wij-
doen.com  
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