
 
 

Vacture: Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog (PIOG) 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste basispsycholoog die per september 2023 in opleiding wil 
komen tot GZ-psycholoog. 
 
Wie zijn wij? 
Het team van psychiaters en psychologen biedt psychologische en psychiatrische zorg op 
verschillende locaties in Helmond. De praktijk is onderverdeeld in psychiatriepraktijk Helmind (SGGZ) 
en St. Bijzonder psychologen (BGGZ), maar bestaat uit hetzelfde team van fijne collega’s. Wij werken 
met korte lijnen en bieden veelal klachtgerichte behandelingen gebaseerd op evidence based 
principes van de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR. Daar waar 
passend wordt gebruik gemaakt van e-Health modules en uitgebreid psychodiagnostisch (test-) 
onderzoek. 
 
Wat ga je doen? 
We bieden één reguliere opleidingsplek met differentiatie V&O, ten behoeve van de postdoctorale 
beroepsopleiding tot GZ-psycholoog, voor de periode van 2 jaar, bij een aanstellingsomvang van 36 
uur per week (exclusief het cursorisch onderwijs). In de tweejarige opleiding ontwikkel je je 
competenties als GZ-psycholoog. Binnen de praktijk zijn ruime mogelijkheden om je te ontwikkelen 
in diagnostiek en behandeling van mensen met zeer diverse psychiatrische en psychologische 
aandoeningen, zoals angst- en stemmingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, trauma 
gerelateerde stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en (lichte) verslavingsstoornissen. De praktijk 
biedt ruime mogelijkheden tot het volgen van supervisie en het participeren in MDO. Je 
werkzaamheden bestaan uit het voeren van intakes, psychodiagnostiek en behandeling. Er is een 
grote vrijheid om zelfstandig te kunnen werken, maar daarnaast is er altijd ruimte om terug te vallen 
op collega’s. In de tweejarige opleiding voer je trajecten uit in de BGGZ en SGGZ, maar omdat de 
praktijk dus zowel de korte als langere trajecten aanbiedt, is er geen strikte verdeling in de praktijk 
waar je werkt. De werkwijze van de praktijk is dat je behandeltrajecten voornamelijk zelfstandig 
uitvoert, waarbij je veel initiatieven kunt ontplooien om samen met de cliënt de behandeling vorm te 
geven. 
 
Wie ben jij? 
Je bent afgestudeerd als basispsycholoog en je hebt meerdere jaren ervaring in de (ambulante) 
BGGZ/SGGZ.  Omdat een hoge mate van zelfstandigheid wordt gevraagd, durf je 
verantwoordelijkheid te nemen en kun je het overzicht houden in het behandeltraject van de cliënt. 
Je wordt er enthousiast van om je vaardigheden te versterken op het gebied van therapeutisch 
handelen, maar ook op het gebied van persoonlijke reflectie. Op het moment dat je met de opleiding 
start, is het van belang dat je een goede werk/privé balans kunt houden. Je bent flexibel en 
stressbestendig en hebt een hoge sensitiviteit in het contact met cliënten, collega’s en verwijzers. 
 
Wat vragen we van je? 

- Een masterdiploma in de klinische psychologie of gezondheidspsychologie of 
gezondheidswetenschappen met afstudeerrichting geestelijke gezondheidskunde 

- Je bent in het bezit van een geldige LOGO verklaring (op moment start opleiding) en BAPD. 
- Minimaal enkele jaren ervaring in de ambulante BGGZ/SGGZ of vergelijkbare doelgroep. 



- Start van werkzaamheden zijn zo spoedig mogelijk. Bij voorkeur 1 maart 2023. 
 

 
 

Wij bieden 

De psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog wordt, op voorwaarde van definitieve toelating tot de 

opleiding door het opleidingsinstituut (RINO Zuid Eindhoven), vanaf september tijdelijk aangesteld 

voor de duur van de opleiding, waarbij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is gekoppeld aan 

de opleidingsovereenkomst die met het opleidingsinstituut wordt gesloten. De aanstelling is voor 

36u (verdeeld over vier werkdagen), waarbij het cursorisch onderwijs in eigen tijd wordt gevolgd. De 

kosten voor het cursorisch onderwijs en supervisie worden voor 100% vergoed. De functie van PIOG 

is ingedeeld in schaal FWG GGZ 59/60. Bij goed functioneren en een wederzijdse match is er een 

mogelijkheid om na het succesvol afronden van de opleiding een aanstelling te krijgen als GZ-

psycholoog. 

 

Solliciteren? 

Je sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen indien deze is voorzien van een motivatiebrief en 

cv. We zien je reactie graag uiterlijk 31 januari tegemoet. De sollicitatiegesprekken zullen in februari 

2023 worden gepland.   

Voor meer informatie en solliciteren neem contact op met het secretariaat (secretariaat@helmind.nl 

of 0492-475066.) Vraag dan naar dhr. R. Schlösser of dhr. D. van der Steen. 

mailto:secretariaat@helmind.nl

