
PSYVEL    PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE

Vacature GZ-psycholoog 16-32 uur per week 

Om ons team te versterken, zijn wij op zoek naar een betrokken en enthousiaste 
GZ-psycholoog met behandelervaring in zowel BGGZ als SGGZ. De werkzaamheden bij 
Psyvel zullen primair bestaan uit het behandelen van patiënten, naast supervisie/
werkbegeleiding (o.a. voor de GZ-opleiding) geven aan Piog’s, basispsychologen en 
stagiaire(s). 

Psyvel is een kleine GGZ-instelling in Rotterdam Hillegersberg, waar ambulant zowel 
Basis als Specialistische GGZ-behandelingen worden gegeven aan (jong-)volwassenen 
(18+). Onze primaire focus ligt op klachtgerichte behandelingen op het gebied van met 
name angst- en depressie (voorheen As 1). Ook wordt regelmatig diagnostiek uitgevoerd, 
zoals persoonlijkheidsonderzoek, ADHD- en intelligentieonderzoek. 
CGT, EMDR, farmacotherapie en psychodynamische psychotherapie (al dan niet in 
combinatie) behoren tot de behandelmogelijkheden binnen onze instelling. 

Het betreft een verantwoordelijke functie, waarin je grotendeels zelfstandig de zorg en 
regiebehandelaarschap voor patiënten op je neemt. Ook kan het voorkomen dat - in 
samenwerking met collega-psychologen en/of de psychiater - (deel)behandelingen of 
diagnostiek zullen worden uitgevoerd. Er is een wekelijks MDO waarin alle patiënten met 
een zekere regelmaat de revue passeren.    

Wat wij zoeken is een GZ-psycholoog met:  
• een afgeronde Universitaire opleiding Psychologie, en een BIG-registratie,
• behandelervaring, bij voorkeur in zowel BGGZ als SGGZ, 
• ervaring met CGT-behandelingen (met overige behandelvormen is een pré), 
• ervaring met het zelfstandig uitvoeren van divers onderzoek, en het verzorgen van 

rapportage aan patiënt, 
• een grote mate van betrokkenheid bij je patiënten (ook als regiebehandelaar),
• de motivatie en leergierigheid om je verder te ontwikkelen op je vakgebied. 

Wat wij bieden: 
- een interessante functie waarin je mogelijkheden krijgt je persoonlijk te ontwikkelen,  
- verantwoordelijkheid en regie bij het gehele behandelproces, 
- een prettige werksfeer binnen een laagdrempelig en betrokken team, 
- salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden marktconform. 

Locatie: Straatweg 62, 3051 BJ Rotterdam 
www.psyvel.nl 

Ben je geïnteresseerd? 
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar hr@psyvel.nl, t.a.v. Esther Huith.  
Mocht je nog vragen hebben, dan kan je bellen naar 06-29004163 of mailen naar 
hr@psyvel.nl. 
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