
 
VACATURE PSYCHOLOOG 

18 of 36-38 uren per week in Breda 
 
Inleiding: 
 
Spine is een instelling gericht op mensen die vanwege somatisch onvoldoende verklaarde 
lichamelijke klachten niet goed kunnen functioneren in hun dagelijkse situatie. Het betreft 
chronische pijn klachten (bijvoorbeeld in rug, nek en bekken) waarbij gedragscomponenten 
een grote rol spelen en welke gecombineerd optreden met klachten zoals stress, burn-out, 
vermoeidheid, depressie en angst. Wij onderscheiden ons door de intensieve, individuele en 
interdisciplinaire aanpak. Hiervoor is een multidisciplinair team nodig waarin professionals 
interdisciplinair samenwerken. De generieke doelstelling is het minimaliseren van de 
gevolgen van pijn, het optimaliseren van het zelfstandig functioneren in de maatschappelijke 
sociale omgeving en het optimaliseren van de kwaliteit van leven. 
 
Functiebeschrijving: 
 
Als psycholoog werk je binnen een multidisciplinair behandelteam bestaande uit o.a. een 
psychiater, psychologen en therapeuten. Daarbinnen ben je o.a. verantwoordelijk voor het 
voeren van intakegesprekken en het uitvoeren van behandelingen aan de hand van het 
behandelplan. Je voert 1 op 1 gesprekken en geeft cognitief gedragsmatige interventies op 
het (psycho)somatisch werkveld. Je neemt deel aan het multidisciplinair overleg. Je werkt 
aan het bereiken van een verbeterde kwaliteit van leven van de cliënt, waarin een gezonde 
leefstijl en een goede balans tussen beweging en ontspanning belangrijk zijn. Je participeert 
actief in het te voeren van inhoudelijk beleid. 
 
Functie-eisen: 
 
Minimaal een afgeronde universitaire master opleiding tot psycholoog. 
In het bezit van een LOGO-verklaring. 
Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied. 
 



Wenselijke functie-eisen: 
 
Wenselijk minimaal 2 jaar werkervaring in de zorg. 
Wenselijk ervaring met het werken in een interdisciplinaire setting, bij voorkeur met 
chronische pijn / cognitieve gedragstherapie / emdr. 
Het volgen/gevolgd hebben van een opleiding CGT is een pré. 
 
Dit ben jij: 
 
Je stelt de cliënt centraal zonder het bedrijfsbelang uit het oog te verliezen. 
Je denkt niet in problemen maar denkt oplossingsgericht en handelt hier naar. 
Je hanteert een flexibele en positieve en gezonde werkstijl en dat straal je uit. 
Je voert jouw werk met trots en positiviteit uit. 
Je bent tactvol, objectief en hebt een goed inlevingsvermogen; je bent dan ook alert en 
neemt initiatief. 
Je participeert actief in het inhoudelijk doorontwikkelen van het zorgprogramma. 
Je bent stressbestendig en kunt goed omgaan met (onverwachte) veranderende 
omstandigheden; deze kunnen optreden wanneer je met mensen (cliënten) werkt.Je stelt je 
integer op naar je leidinggevenden. 
Je kunt goed zelfstandig werken als ook hanteer je een collegiale houding. 
Je bezit over goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse taal. 
Je bezit over voldoende communicatieve vaardigheden in de Engelse taal. 
 
Arbeidsvoorwaarden: 
 
Wij bieden een marktconform salaris welke passend is bij de kennis en ervaring en in 
overeenstemming is met de zwaarte van de functie: 
€2.354,40 (starter) tot maximaal €3.636,36 (ervaren) 
bruto maandloon obv fulltime (38 uren). Dit is inclusief 8% vakantietoeslag en wanneer van 
toepassing zijnde exclusief reiskosten twv maximaal €143,93 netto per maand. Overige 
arbeidsvoorwaarden zijn in overleg. 
 
Solliciteren: 
 
Wil je solliciteren? We verwelkomen je graag! 
Stuur dan een email met je motivatiebrief en CV met foto naar kate@spine. nl onder 
vermelding van: "vacature psycholoog” 


