
 
 

 

Vacature GZ-psycholoog /  

ervaren master-psycholoog 
             

November 2018  
 
Wie zijn wij? 
Goudenhart is een zelfstandig bedrijfsonderdeel van Fundis. Fundis is een organisatie die meerdere diensten 
levert op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling in Zoetermeer, Rotterdam en Midden-Holland 
aan cliënten die thuis of in een woonzorglocatie wonen. Kwaliteit van zorg en behandeling, veiligheid, 
innovatie, bereikbaarheid en continuïteit staan hoog in het vaandel. In onze visie staat de cliënt centraal in 
plaats van de zorgaanbieder. Er wordt belevingsgericht gewerkt binnen het concept kleinschalig wonen; 
ondersteunend en handelend waar nodig. Onze waarden: persoonlijk, innovatief en professioneel. 
 
Goudenhart bestaat uit een team van verpleegkundig specialisten, specialisten ouderengeneeskunde (i.o.), 
basisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, maatschappelijk werker, (GZ-
)psychologen (i.o) en een ondersteunend medisch- en paramedisch secretariaat. 
Het team van Goudenhart van circa 95 deskundigen verleent behandeling, begeleiding en geeft advies  aan 
revalidanten, chronisch zieken en kwetsbare ouderen. Wij geven invulling aan deze specifieke doelgroepen 
door middel van multidisciplinaire groepspraktijken kortdurende behandeling en langdurige behandeling. Naast 
de klinische behandeling van circa 600 cliënten in 13 woonzorglocaties van WelThuis en de geriatrische 
revalidatie bij In Beweging (Zoetermeer) en Transmitt revalidatie (Rotterdam) voor 120 plaatsen, worden er 
ook poliklinische behandelingen geleverd door het behandelteam  en wordt er ambulante behandeling gegeven 
binnen meerdere zorgketens; CVA, ParkinsonNet, kwetsbare ouderen, valpreventie, MS en dementie. Zie voor 
meer informatie www.goudenhart.nu 
             

Wij zijn per 1 januari op zoek naar een: GZ-psycholoog /  
ervaren master-psycholoog 

 
             
Wat houdt de functie in? 
➢ Zorgdragen voor (neuro)psychologisch onderzoek en behandeling van onze doelgroep binnen de WLZ. 
➢ Actieve inhoudelijke en organisatorische inbreng in ons team van 7 (GZ-)psychologen. 
➢ Ondersteuning en coaching geven aan medebehandelaren, zorgteams en mantelzorgers met betrekking tot 

de omgang met en begeleiding van bewoners binnen de PG en chronische somatiek in locaties van 
WelThuis (www.welthuis.nl) 

➢ Als GZ-psycholoog: begeleiding geven aan de master-psychologen en eventueel aan onze GZ-opleideling. 
➢ In de toekomst wellicht mogelijkheid tot opzetten van wetenschappelijke activiteiten. 
 
Wat vragen wij van je? 
➢ Afgeronde universitaire opleiding neuropsychologie met (veel) ervaring binnen de neuropsychologie. 
➢ Kennis van en ervaring met ziektebeelden binnen onze doelgroep kwetsbare ouderen en chronisch zieken. 
➢ Goede contactuele vaardigheden, tact en empathie. In staat om te gaan met weerstanden. 
➢ Een (pro-)actieve, ondernemende, enthousiasmerende en prikkelende rol binnen de organisatie en het 

psychologenteam.  
➢ Buiten standaard kaders en oplossingen kunnen denken.  

 
Wat hebben wij je te bieden? 
➢ Contract voor 32-36 uur (minder uren in overleg) voor 1 jaar, met de intentie om bij wederzijdse 

tevredenheid te verlengen. Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 
➢ Plezierige werksfeer, collegiale ondersteuning en intervisie. 
➢ Salaris conform CAO VVT, FWG 65 (GZ) en FWG 60 (master). Periodieke inschaling afhankelijk van CV. 

 
Heb je interesse in deze vacature? 

Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Geke Schaap (GZ-
psycholoog) via g.schaap-lups@goudenhart.nu 
 
Brief + CV kun(t) u/je mailen naar Gert-Jan Speksnijder (directeur) via e-mail naar 
g.speksnijder@goudenhart.nu. 
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