
 

 

Psycholoog 

Wil jij jouw cliënten behandelen zoals je zelf graag behandeld wil worden? Wil jij je graag 
verder ontwikkelen? Wij geven jou als psycholoog alle ruimte om jouw zorg te verlenen aan 
onze cliënten en jezelf te ontwikkelen op een manier waar jij gelukkig van wordt! Als collega 
van TopzorgGroep werk je in een organisatie die toonaangevend is op het gebied van 
kwaliteit en innovatie van gezondheidszorg in Nederland. Onze organisatie groeit snel, 
waardoor er veel dynamiek is en veel mogelijkheden zijn tot het vervullen van jouw 
ambities.  Nieuwsgierig geworden? Lees hieronder verder! 

Als psycholoog bij TopzorgGroep begeleid je cliënten die psychische klachten hebben. 
De aangeboden therapieën doen een beroep op de mentale flexibiliteit en veerkracht 
van de revalidant. Hier past de psycholoog de behandeling op aan zodat de revalidant 
optimaal van de aangeboden revalidatie kan profiteren. Je maakt, naast het 
monodisciplinaire werk, deel uit van een multi- en interdisciplinair team van andere 
behandelaren. Je levert vanuit je eigen vakgebied input en je stelt jezelf op de hoogte 
van de andere invalshoeken van de overige disciplines. Je collega psychologen staan 
natuurlijk klaar om je wegwijs te maken in de multi- en interdisciplinaire 
behandelmethoden, indien je hierin nog niet thuis bent. 

Door onze snelle groei en toenemende vraag zijn we per direct op zoek naar een 
psycholoog voor diverse praktijken in het land. 

Wie zoeken wij? 

• Een afgeronde hbo- of wo-opleiding. 
• Je voelt sociale en maatschappelijk verantwoordelijk. 
• Je bent nieuwsgierig, gedreven en enthousiast en werkt graag met anderen 

samen. 
• Je hebt een positieve en flexibele instelling. 
• Je wilt continu je vak verbeteren en kijkt kritisch naar je eigen professionaliteit. 
• Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto. 

Wat bieden we jou? 

Werken bij TopzorgGroep betekent werken in een organisatie die toonaangevend is 
op het gebied van kwaliteit en innovatie van de gezondheidszorg in Nederland. Op dit 
moment bestaan we uit ruim 100 vestigingen in heel Nederland en we zijn nog stevig 
aan het groeien. 

TopzorgGroep is actief in de multidisciplinaire 1e en 2e lijn en buitenom de 
zorgverzekeringswet (denk bijvoorbeeld aan letselschade, arbeidsrevalidatie, 
UWV/WMO en lifestyle). 



 

 

Verder bieden we jou: 

• Een arbeidscontract met meer dan marktconforme voorwaarden. 
• Veel doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden. 
• Een werkomgeving met een actief, leuk, leergierig en kwalitatief multi- en 

interdisciplinair werkend team welke diensten levert in zowel 1e als 2e lijn als 
buiten de zorgverzekeringswet om. 

• Ruime collegiale kennisoverdracht. 
 

Heb je interesse? 

Stuur dan je CV naar: 

TopzorgGroep 
Melissa van der Veeken 
@: recruitment@topzorggroep.nl  

Voor inlichtingen over deze vacature kan er contact worden opgenomen met Melissa 
van der Veeken, telefoonnummer: 06-19322396.  
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