
 
 

Vacature: GZ-psycholoog (BGGZ én SGGZ) 

 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste GZ-psycholoog die ons team wil komen versterken! 
 
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, schematherapie en EMDR. 
Daar waar passend wordt gebruik gemaakt van e-Health modules en uitgebreid psychodiagnostisch 
(test-) onderzoek. De praktijk biedt hulp aan mensen met een grote verscheidenheid aan klachten 
waaronder stoornissen op het gebied van: angst- en stemming, ontwikkelingsproblematiek, 
persoonlijkheid, trauma en lichte verslaving. 
Om goede zorg aan de cliënt te geven is het belangrijk dat je jezelf fijn voelt in de organisatie. Dit 
doen we door verschillende keren per jaar een borrel te organiseren, laagdrempelig met elkaar te 
overleggen en gezellig samen pauze te houden. 
 
Wat ga je doen? 
Als GZ-psycholoog ga je werken als regiebehandelaar in de BGGZ. Daarnaast voer je het 
psychologische deel van de behandeling uit binnen de SGGZ waarbij de psychiater de 
regiebehandelaar is. Wij vinden opleiden belangrijk en leuk. We vragen daarom ook affiniteit 
hiermee en een enthousiaste bijdrage aan het opleiden van psychologen tot GZ-psycholoog. Binnen 
de praktijk heb je veel cliëntgebonden contactmomenten waarin je een ruime vrijheid hebt om de 
psychologische behandelingen in te richten op basis van eigen kennis en ervaring. Eén keer per week 
is er multidisciplinair overleg met psychiaters, GZ-psychologen, PIOG’s en basispsychologen. Vanuit je 
rol als regiebehandelaar ben je tevens eindverantwoordelijk voor de behandelingen van PIOG’s en 
basispsychologen die worden uitgevoerd onder jouw supervisie en werkbegeleiding. Uiteraard heb je 
daarnaast ook een volledige eigen caseload waarbij je niet louter de functie van regiebehandelaar 
bekleedt maar zelfstandig de behandeling vorm geeft. Binnen de praktijk zijn verschillende 
mogelijkheden om bij te dragen aan het versterken van de kwaliteit van het behandelaanbod, 
psychodiagnostisch onderzoek en het inrichten van een efficiënte zorgverlening.  
 
Wie ben jij? 
Je bent afgestudeerd als GZ-psycholoog en je hebt minimaal drie 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 bij te dragen aan de opleiding van basispsychologen en PIOG’s. Je kunt er goed 
mee overweg om zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid het behandelproces vorm te geven. 
Behandelervaring met cognitieve gedragstherapie, ACT, EMDR en schematherapie is een pré. 
 

Wij bieden 

Het betreft een functie voor minimaal 18 uur per week, maar bij voorkeur 24-36 uur. Je krijgt een 

contract voor onbepaalde tijd. De functie is ingeschaald in FWG 65/70 conform cao GGZ (afhankelijk 



van ervaring). Daarnaast bieden wij een reiskostenvergoeding, 13e maand, een opleidingsbudget en 

een gezellig en kundig team van collega’s.  

 

Solliciteren? 

Word je enthousiast van deze vacature? Dan gaan we graag met je in gesprek. Ook bij eventuele 

vragen staan we je graag te woord. 

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

of 0492-475066.) Vraag dan naar Rutger Schlösser of Dennis van der Steen. 
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