
GZ-psycholoog volwassenen 
(uren in overleg) 
 
Wil je graag als GZ-psycholoog werken in een kleinschalige 
instelling, waar je gezien en gehoord wordt, in balans blijft en 
waar je samen met het team jouw ideeën kan verwezenlijken?  
Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Kwalificaties en vaardigheden 
Wij zoeken een enthousiaste GZ-psycholoog voor volwassenen 
met behandelervaring en passie voor het vak. Je bent leergierig 
en blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in ons dynamische vakgebied. Je krijgt bij 
ons de ruimte om je vak in de volle breedte uit te voeren. Affiniteit met diagnostiek is een pré. 
Wanneer je als GZ-psycholoog bij Neuroscan aan de slag gaat, dan neem je als regiebehandelaar 
deel aan intakes en blijf je actief betrokken bij de behandelingen. Je voert zelf ook behandelingen 
uit. Je krijgt de ruimte om groepsbehandelingen op te zetten en uit te voeren. Als GZ-psycholoog 
geef je werkbegeleiding aan onze PIOG’s en basispsychologen. Mocht jij je graag willen 
ontwikkelen tot GZ-praktijkopleider, dan is hiervoor alle ruimte binnen Neuroscan.  
 
Onze werkwijze en visie 
Neuroscan is een kleinschalige praktijk in een mooi pand in het centrum van Dordrecht. Veel van 
onze collega’s hebben al een lange reis achter de rug in de jeugdzorg, de specialistische GGZ of 
juist de ouderenzorg. Andere collega’s staan aan het begin van hun loopbaan. De kracht van 
Neuroscan is dat ieder teamlid eigen kennis en ervaring meebrengt. Zo vullen we elkaar aan 
kunnen we complete zorg bieden vanuit één team. Neuroscan biedt specialistische GGZ aan 
kinderen, jeugdigen en volwassenen en hun gezinnen en naasten. Wij kijken hierbij naar de mens 
in zijn totaal. We hebben niet alleen oog voor problemen die er zijn, maar richten onze aandacht 
ook op het versterken van positieve eigenschappen. We gaan er vanuit dat samenwerking de 
sleutel is tot het leveren van de beste zorg en betrekken naasten bij diagnostiek en behandeling. 
Onze cliënten hebben een grote verscheidenheid aan psychische problemen. Met ons 
multidisciplinaire team kunnen we zorg op maat bieden.  
 
Ons aanbod 

 een prachtige werkplek in een herenpand, centraal gelegen in Dordrecht; 

 een klein team die de onderlinge sfeer en plezier hebben met elkaar van belang vindt, de 
werk-privé balans behoudt en graag met elkaar lacht; 

 een variëteit aan ervaring en kennis vanwege de verschillende disciplines, die bij wordt 
gehouden door middel van o.a. (bij)scholing, maar ook wordt gedeeld met elkaar; 

 veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen als persoon en als professional in dit vak; 

 een vast aantal contractuele uren, in overleg; 

 een vast contract; 

 de mogelijkheid om vanuit huis te werken, al jouw collega’s doen dit minimaal 1 dag per 
week; 

 een passend salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring wordt de functie ingedeeld 
volgens CAO GGZ FWG 65;  



 goede secundaire arbeidsvoorwaarden (eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, 
pensioenregeling en opleidingsbudget).  

 
Ben jij de persoon die wij zoeken en wil je graag deel uitmaken van het team van Neuroscan? 
Stuur dan je motivatiebrief met CV naar Annerieke Luijendijk (a.luijendijk@neuroscan.nl).  


