
 

 

Vacature: GZ Psycholoog binnen de vrijgevestigde 
Psychologiepraktijk Leonardus voor Basis GGZ in Groningen 
(vestiging Haren) 
 

Binnen onze vrijgevestigde Psychologiepraktijk Leonardus zijn wij op zoek naar een GZ- 

psycholoog voor de doelgroep Volwassenen voor 24 tot 32 uur per week met vast 

dienstverband voor onbepaalde tijd. 

Locatie Haren 
Onze vrijgevestigde psychologiepraktijk voor Basis GGZ is sinds 2021 gevestigd binnen het 

Gezondheidscentrum Mellenssteeg te Haren (Gn) waarbinnen wij een prettige 

samenwerking onderhouden met andere disciplines zoals de huisartsen, POH-GGZ, 

fysiotherapie maar ook daarbuiten met een grote groep huisartsen. 

Ons team 
Psychologiepraktijk Leonardus heeft een nauwe samenwerking op inhoud met 

Psychologiepraktijk Leonardus in Helmond, bestaande uit 5 GZ Psychologen en 3 

basispsychologen. De praktijk in Haren zijn we gestart omdat 1 van onze GZ-psychologen 

zich in Groningen heeft gevestigd. Het doel is om de praktijk in Haren verder te ontwikkelen 

tot een volwaardige en zelfstandige eerstelijnspraktijk voor basis GGZ.  

Binnen ons team werken we op een professionele, prettige en betrokken manier samen, 

proberen we ieder jaar met succes het kwaliteitskeurmerk Basis GGZ te behalen en hebben 

we dagelijks goed contact met elkaar.  

Basis GGZ 
Werken binnen de Basis GGZ betekent kortdurend behandelen op basis van 

wetenschappelijk onderbouwde en ondersteunende behandelmethoden, 



kwaliteitsstandaarden en eigen creativiteit waarbij de cliënt centraal staat en binnen het 

herstelproces niet alleen aandacht uitgaat naar klachtvermindering maar ook naar 

versterking van eigen kracht en zelfregie van de cliënt. De doelgroepen betreffen binnen 

onze praktijk volwassenen vanaf 18 jaar met een brede en afwisselende variëteit aan 

problematieken passend binnen de Generalistische Basis GGZ. Communicatie wordt op 

moderne en efficiënte wijze vormgegeven. Belangrijk is aan te merken dat door vergaande 

automatisering de administratielast voor de behandelaren tot een minimum is beperkt.  

In onze vestiging in Helmond verzorgen we een GZ opleidingsplek in samenwerking met 

RINO en de GGZ.   

Inhoud van de functie 
Als GZ-psycholoog verricht je generalistische diagnostiek en indicatiestelling en ben je in 

staat als regiebehandelaar een divers repertoire aan behandelmethodieken toe te passen 

binnen de Basis GGZ. 

Vereisten 
Je bent GZ-psycholoog BIG geregistreerd en je kunt een Positieve Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG) overhandigen. 

Wij bieden 
Wij bieden gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving binnen 

een multidisciplinair gezondheidscentrum. Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan 

arbeidsvoorwaarden die in overeenstemming zijn met de CAO GGZ.  

Het betreft een functie voor 24-32 uur per week. Je krijgt een contract voor onbepaalde tijd. 

Het salaris bedraagt minimaal € 4381,- en maximaal € 5734,- (FWG 65) bruto per maand op 

basis van een werkweek van 36 uur. 

Solliciteren 
Bij interesse ontvangen we graag een cv en een korte motivatie ter attentie van mw. drs. 

N.M. Groen (Noëlle), GZ Psycholoog en praktijkhouder op info@psychologiepraktijk.com 

Wil je eerst wat meer informatie over de vacature? Mail ons gerust via bovenstaand email 

adres of bel via het algemene praktijknummer 0492-508050 en geef aan dat je belt voor de 

vacature, waarna je wordt teruggebeld. Op www.psychologiepraktijk.com of 

www.psychologiepraktijk-haren.nl vind je meer informatie over onze praktijk. Wij kijken met 

interesse uit naar jouw reactie ! 
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