
 

 

(GZ-)Psycholoog 
 

voor 27 uur per week 
 

Per 1 augustus a.s. 

Stichting het Spectrum zoekt een bevlogen psycholoog. Eén die een bijdrage levert aan de warme profes-

sionele zorg die wij bieden. Voor informatie over het Spectrum zie www.hetspectrum.nl 

Als psycholoog bij het Spectrum behandel en begeleid je diverse bewonersgroepen: zowel somatische 
bewoners als bewoners met een vorm van dementie, beiden met daarbij mogelijk een onderliggend psy-
chiatrisch ziektebeeld. Daarnaast werk je op een revalidatieafdeling waar voornamelijk long- en oncolo-
giepatiënten verblijven en kan je inzet nodig zijn bij palliatieve zorg. Er wordt rekening gehouden met 
jouw wensen en kennis bij het verdelen van de afdelingen. 
 
Je verricht psychodiagnostisch onderzoek naar cognitie, stemming en gedrag. Jouw onderzoek is de basis 
voor een gerichte behandelaanpak door jou, je collega behandelaars en zorgmedewerkers. Je draagt bij 
aan de deskundigheidsontwikkeling van zorgmedewerkers door middel van het voeren van gedragsover-
leggen of het geven van scholing. Je werkt samen met de andere behandeldisciplines op een zorgafdeling 
en neemt deel aan multidisciplinaire overleggen. Je levert ook een bijdrage aan een multidisciplinair be-
handelplan en vult rapportages in het zorgplan van bewoners in.  
 
Wat verwachten wij van jou? 
• Afgeronde universitaire opleiding psychologie 
• Bij voorkeur werkervaring binnen de VVT-sector in een vergelijkbare functie 
Om bij Het Spectrum te kunnen werken, ben je verplicht om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) in 
te leveren. De aanvraagkosten vergoeden we achteraf. 
 
Wat bieden wij jou? 
• Je salaris ligt conform de cao VVT (FWG 65) tussen de € 3.707 en € 5.585 bruto per maand op basis van 
36 uur. Inschaling vindt plaats naar relevante werkervaring. 
• Een dienstverband voor één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. 
• Tevens krijg je een eindejaarsuitkering van 8,33%, opleidingsmogelijkheden, ruimte voor eigen initiatief 
en aantrekkelijke personele regelingen en voorzieningen, waaronder een PC- en een fietsregeling. 
 
Informatie / Sollicitatie 
Voor informatie kun je contact opnemen met Charlotte Blom, psycholoog. Zij is telefonisch bereikbaar op 
nummer 078 – 617 23 33. Stuur jouw motivatiebrief en CV uiterlijk 7 juni a.s. per e-mail naar 
poo@hetspectrum.nl. Of solliciteer via het online sollicitatieformulier op www.werkenbijhetspectrum.nl. 
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 11 juni a.s. via beeldbellen. 
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