
Afwisseling. Deskundigheid. Regie voeren over interdisciplinaire behandelingen. En interessante casuïstiek waarbij jij 

het verschil kan maken. Dàt is kenmerkend voor de rol van GZ Psycholoog Regiebehandelaar bij Heliomare. Je werkt 

voor een boeiende, soms complexe doelgroep waarbij je samen met je team een onmisbare rol hebt in het herstel en 

verwerkingsproces van de cliënt. 

  

GZ Psycholoog / Regiebehandelaar – Hersenz 
 Amsterdam Oud Zuid | 32 - 36 uur per week | Vacaturenummer V21.04

 

Waar ga je werken? 
Vanuit onze behandellocatie in Amsterdam Oud Zuid biedt Heliomare de Hersenz behandeling aan mensen met niet aangeboren hersenletsel 

in de chronische fase. Onze cliënten komen uit een intensieve ziekenhuis- of revalidatieperiode en ondervinden in de thuissituatie problemen 

in hun dagelijks functioneren. Samen met het team bied je een samenhangend interdisciplinair programma met aandacht voor de cognitieve, 

emotionele en fysieke aspecten. De behandeling vindt zowel in groepen als individueel plaats. Partners, kinderen of andere naasten worden 

ook bij de behandeling betrokken. Kortom: een dynamisch programma met veel mogelijkheden tot individuele aanpassingen op maat.  

De behandelingen worden uitgevoerd door professionals als de fysiotherapeut, cognitief trainer, logopedist, psychomotorisch therapeut, 

psycholoog. Als GZ-psycholoog voer je de regie en ben je inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de behandeling. Soms is het nodig zelf een 

behandeling uit te voeren en daar is ruimte voor. Je werkt in verbinding met meerdere bedrijfsonderdelen van Heliomare: de ambulante 

dienst, de poliklinische afdeling en kliniek van Heliomare in Wijk aan Zee, de afdeling arbeid re-integratie en met het afasiecentrum.  

En uiteraard met het landelijke netwerk van Hersenz. Daarnaast werk je samen met collega regiebehandelaars van de locaties van Heliomare 

Hersenz in Haarlem, Krommenie en Obdam. 

 

Wat ga je doen? 

 Je verzorgt de intakes en de indicatiestelling. 

 Je voert regie over interdisciplinaire behandelingen. Je zet je deskundigheid in bij het coördineren en uitvoeren van het 

behandeltraject. Indien nodig heb je overleg met betrokken zorgprofessionals van andere instanties. 

 Je bent de voorzitter van het interdisciplinaire overleg. 

 Je geeft begeleiding aan collega’s. 

 Je speelt een belangrijke rol in de positionering van het behandelprogramma Hersenz in de regio. 

 Je voert zelf behandelingen uit gericht op bijv. trauma, angst, systeem. 

Wie ben jij? 

 Je hebt een afgeronde GZ-opleiding inclusief BIG registratie; 

 Je hebt kennis van en ervaring met hersenletsel (NAH); 

 Je kunt makkelijk schakelen tussen werkzaamheden; 

 Als collega ben je inspirerend en ondernemend; 

 Je bent gericht op samenwerking, standvastig en goed in staat zelfstandig beslissingen te nemen; 

 Je houdt van werken in een dynamische omgeving; 

 Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden. 

Wat bieden wij? 

Heliomare biedt een dynamische werkomgeving met goed opgeleide, bevlogen professionals. Interesse, lef en nuchterheid gaan hand in hand! 

We passen toe wat werkt en onderzoeken wat nóg beter kan. Wij zorgen goed voor de client maar ook voor onze werknemers. Daarom mag je 

rekenen op een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden conform de CAO Ziekenhuizen. 

Dit betekent voor jou: 

 Een salaris van minimaal €4.620,- maximaal €6.887,- (FWG 70) bruto per maand, bij een fulltime dienstverband (36 uur); 

 Diverse ontwikkeling,-en opleidingsmogelijkheden via onze interne Academy; 

 Een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiegeld van 8,33%; 

 Deelname aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn; 

 Een jaarcontract, met uitzicht op dienstverband voor onbepaalde tijd; 

 Het gaat om een dienstverband voor 16-36 uren per week. In onderling overleg stemmen we af wat bij je past; 

 Diverse regelingen om te helpen bij een gezonde werk/privébalans, zoals de fietsregeling en korting om te sporten via 

bedrijfsfitness Nederland; 

 De behandellocatie is goed bereikbaar met OV (Haarlemmermeerstation) en met de fiets. 

Solliciteer! 

Eerst nog inhoudelijke vragen? Neem gerust contact op met Edith van de Watering (GZ Psycholoog/Regiebehandelaar) via 06 22556427, of 

Wanneke Sabatino (manager expertiseteam) via 06-58846411. Zij vertellen je graag meer! Je schriftelijke reactie (sollicitatiebrief + curriculum 

vitae) kun je indienen via de sollicitatiebutton op deze website. 

 


