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Vacature Basis Psycholoog 

Gezocht:  
Ervaren basis psycholoog met ambitie en ervaring in de specialistische GGZ! 

 
Vind jij ook dat het anders zou moeten in de GGZ? Dat de zorg beter en efficiënter kan? Dat er meer in teamverband zou moeten worden gedaan, 
zodat niet alleen de zorg voor de cliënten beter wordt, maar ook jij en je collega’s meer leren op professioneel en persoonlijk vlak? Dat het 
management luistert naar wat er nodig is op de werkvloer en op basis daarvan, samen met het team, beslissing neemt over zowel inhoudelijke 
als ook beleidsmatige zaken? 

Dan ben je bij Focus GGZ helemaal op je plek! 
 
Focus GGZ is eind 2018 gestart met de insteek het anders te willen doen voor zowel de client, als ook de werknemers. Wij zijn een jonge, 
professionele organisatie, gespecialiseerd in het behandelen van angst, depressie en trauma in de specialistische GGZ.  
 
Collega’s zeggen over de sfeer:  
Werknemer staat op de eerste plaats, gezellig, verfrissend, warm bad, veel ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling en een hecht 
team gevoel! 
 
Collega’s zeggen over de inhoud:  
Leuke, gemotiveerde populatie, afwisselend, veel ruimte voor samenwerking tussen basis psycholoog en RB, duidelijke trajecten, 
gestructureerde en heldere werkwijze (zowel naar client toe als ook intern) 
 
Basis psycholoog/uitvoerend behandelaar 
Bij Focus GGZ noemen wij onze basis psychologen uitvoerend behandelaar. Als uitvoerend behandelaar verricht je, onder begeleiding van een 
van onze regiebehandelaren, zelfstandig behandelingen voor angst, depressie en trauma (o.b.v. o.a. CGT, EMDR, IE en elementen van ACT IMRS 
en schematherapie). Afgezien van de nauwe betrokkenheid van onze regiebehandelaren is er uiteraard ook een wekelijks multidisciplinair 
overleg met ons volledige behandelteam om iedere casus vanuit meerdere perspectieven te kunnen bekijken.  
 
Wij vinden het erg belangrijk ‘that you practice what you preach’, wat betekent dat we veel waarde hechten aan persoonlijke ontwikkeling, 
zowel op professioneel vlak als privé. Ons team is altijd in ontwikkeling en stimuleert elkaar om te groeien op alle levensgebieden. Daarom is er 
ruimte voor deskundigheidsbevordering, casuïstiek bespreking en intervisie, maar kijken we ook graag met jou wat je wil bereiken voor jezelf en 
hoe wij jou daarin kunnen ondersteunen.  
 
Is je interesse gewekt en heb je al wat vlieguren erop zitten in de SGGZ? 

Jouw profiel 
 Je bent representatief, ondernemend, stressbestendig en vooral heel gezellig 
 Je neemt initiatief, hebt een hands-on mentaliteit, leert makkelijk, kunt snel schakelen en bewaart het overzicht 
 Je beschikt over een universitair diploma psychologie of orthopedagogiek en een LOGO-verklaring 
 Een afgeronde EMDR-, CGT- en/of Schematherapie-opleiding is een pré 
 Goede beheersing van de Engelse taal is een pré, aangezien we veel expats zien 
 Je wil minimaal 24 uur per week werken – voorkeur heeft 36 uur 

Focus GGZ biedt jou 
Wij vinden werkplezier het allerbelangrijkst! Als iedereen het naar zijn zin heeft, doet iedereen zijn werk het beste en kunnen we cliënten dus 
betere zorg bieden. Een win-win-win! Maar afgezien van een hele leuke werkplek en een hele leuke baan, bieden we jou het volgende: 

 Een superleuk team en enerverende werkplek 
 Een fijn kantoor, centraal gelegen op het IJsbaanpad naast het Olympisch Stadion in Amsterdam Zuid 
 Een jaarcontract conform CAO GGZ 
 Een bruto maandsalaris, afhankeijk van je ervaring, tussen de €3.178,- en €4.138,- op basis van een 36-urige werkweek (FWG 60) 
 Een eindejaarsuitkering 8,33% van het bruto jaarsalaris 
 8% vakantietoeslag 
 Reis- en onkostenvergoeding 
 Een pensioenregeling bij pensioenfonds Zorg en Welzijn 
 Jaarlijks een balansbudget van maximaal €500,- voor persoonlijke ontwikkeling, extra verlofuren of uit te betalen als bruto loon 
 Opleidingsbudget van € 750,- per jaar op basis van fulltime en supervisie aangeboden op kosten van Focus GGZ 

Interesse?  
Wil je meteen solliciteren? Neem dan snel contact op met onze algemeen directeur Veronica Risch:  veronica@focusggz.nl – 0626986683 
 
Wil je meer informatie over de inhoud? Neem dan contact op met onze zorgmanagers Robin van Eck (Psychiater) of Suzan Kalmijn (GZ-
Psycholoog): robin@focusggz.nl – suzan@focusggz.nl  


