
 

 

Vacature  
GZ-Psycholoog locatie Amersfoort  
 

OCA-klinieken voor revalidatie bij chronische pijn, basis GGZ en arbeidsrevalidatie 
Locatie: Amersfoort  
Uren: 16 – 32 uur per week 
In overleg kan je op ZZP-basis of in loondienst werken.  
 

Wij zoeken  
Per voorjaar/zomer 2023 zoeken we een enthousiaste, zelfstandige en leergierige 
psycholoog die goed kan werken in multidisciplinair verband. Je denkt in mogelijkheden en 
vind het prettig om nieuwe behandelinzichten bij te houden en in te zetten. Dit met als doel 
om onze cliënten optimaal te begeleiden naar een gezonder en actiever bestaan.  
 

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 multidisciplinaire 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.  
Naast revalidatieprogramma’s biedt OCA ook trajecten aan voor werkhervatting en re-
integratie en bieden we eerstelijns basis GGZ.  
 

Opleiding en vereisten 
• BIG-geregistreerde GZ-Psycholoog  
• Aantoonbare affiniteit en ervaring op het gebied van somatiek en psyche. 
• Ervaring met cognitieve gedragstherapie 
• Ervaring met EMDR en ACT zijn een pré. 
• Je wilt meedenken over de inhoud van behandelprogramma’s en wil je verder 

ontwikkelen in het werken met onze doelgroep. 
• Je herkent je in onze kernwaarden: verbinden, vernieuwen en verbeteren.  

 

Wij bieden 
Een veelzijdige aanstelling binnen een dynamische organisatie waarin je de kans krijgt 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. Je verzorgt intakegesprekken, diagnostiek en individuele behandeling, 
welke bestaat uit o.a. psycho-educatie en cognitieve therapie. Daarnaast werk in de 
eerstelijns basis GGZ-praktijk als behandelaar voor eigen patiënten en fungeer je als 
regiebehandelaar voor collaga NIP-psychologen . Een marktconforme betaling spreekt voor 
zich. 
 



Interesse? 
Stuur jouw CV + (specifieke) en motivatiebrief naar ben.vreman@oca.nl 
Ook als je vragen hebt, kun je mailen naar dit mailadres.  
 
 
OCA Amersfoort 
Disselplein 4 
3829 MD Amersfoort 
 
 
 
 


