
 

Vacature Psycholoog   
Locatie: Nieuwegein 
Uren: 16 tot 32 uur per week   
     

Krijg jij energie van een dynamische werkomgeving, ben jij zelfstandig en kun jij goed 
werken in inter- en multidisciplinair verband? Vind jij het ook belangrijk om het doel na te 
streven om cliënten optimaal te begeleiden naar een gezonder en actiever bestaan? Lees 
dan snel verder! 

 

Voor onze locatie in Nieuwegein zijn wij op zoek naar een Psycholoog. 

Wat ga je bij ons doen? 
In deze uitdagende rol houd jij je onder andere bezig met:  

• Het spreken, diagnosticeren en indiceren van cliënten na letsel, operatie, ziekte of 
neurologisch trauma of -letsel; 

• Het opstellen van behandelplannen en het uitvoeren van (interdisciplinaire) 
behandelingen. Hierbij is er goed overleg met verwijzers en opdrachtgevers; 

• Individuele behandeling, welke bestaat uit psycho-educatie en CGT. 

• Input geven aan verdere professionaliteitsbevordering; 
• Actieve deelname aan collegiaal overleg. 

Wie zoeken wij? 

• Je hebt een afgeronde universitaire opleiding richting Psychologie, bij voorkeur 
Klinische of Medische Psychologie; 

• Werkervaring in de richting van pijnbestrijding is een pre;  

• NIP registratie en (eventueel BIG registratie)  

• Ervaring met individuele diagnostiek en behandeling en ervaring met werken in 
een team; 

• Bij voorkeur ben je aanvullend geschoold in CGT en/of ACT en/of EMDR; 

• Ingeschreven in het AGB register; 

• Affiniteit (en ervaring) op het gebied van psychosomatiek, SOLK en pijnbestrijding; 

• Je herkent je in onze kernwaarden: verbinden, vernieuwen en verbeteren. 

  

Waarom OCA? 

OCA is een instelling voor Medisch Specialistische Zorg en is gespecialiseerd in het 
behandelen van cliënten met chronische pijn en/of andere chronische 
gezondheidsklachten. De interdisciplinaire programma’s van OCA bestaan o.a. uit 
fysieke activering, (psycho-) educatie en cognitieve gedragstherapie. De behandeling 
richt zich op het zelfredzame vermogen van de mens om zich aan te passen en regie te 
voeren met als doel het verbeteren van kwaliteit van leven en het weer kunnen 



participeren in de breedste zin van het woord. Revalidatieartsen, fysiotherapeuten, 
ergotherapeuten en psychologen werken intensief samen en richten zich op 
verschillende bio-psycho-sociale factoren die relevant zijn bij de klachten en de 
instandhouding daarvan. Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor de 
behandeling van mentale klachten en begeleiding van gedrag bij cliënten met chronische 
pijnklachten, vertraagd herstel, werkhervatting en re-integratie. 

Wij bieden 
• Een veelzijdige aanstelling binnen een dynamische organisatie voor minimaal 16 

tot 32 uur per week, uren bespreekbaar; 

• De kans om cliënten de meest vooruitstrevende begeleiding te bieden die 
voorhanden is;  

• OCA investeert in kennisvergroting van hulpverleners en biedt een 
geaccrediteerde scholing aan voor nieuwe hulpverleners; 

• Een marktconforme betaling spreekt voor zich. 
• Een arbeidsovereenkomst voor één jaar, met de intentie tot een vast 

dienstverband; 
• Een actief en leuk team om mee samen te werken. 

Interesse? 
Stuur jouw CV en motivatiebrief naar Angelique Lankreijer, HR Adviseur via 
werken@oca.nl. Heb je vragen, stel ze dan gerust via de mail werken@oca.nl en je wordt 
zo snel mogelijk teruggebeld.  

Meer informatie over onze organisatie is te vinden op www.oca.nl. 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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