
 

 

 

 

 

 

 

GGMD zoekt voor locatie Zoetermeer een 

 

GZ-PSYCHOLOOG met aandachtsgebied volwassenen 

 

Wat hebben we te bieden 

- Een contract voor 32 -36 uur per week 

- Een aanstelling voor een jaar met de intentie tot verlenging 

- Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ FWG 65, min. € 3820,00  

max. € 4355,00 bruto per maand op fulltime basis 

- Werken met een boeiende doelgroep met veelsoortige hulpvragen 

- Een goede werksfeer in een klein multidisciplinair team van zeer gemotiveerde collega’s 

 

Wat ga je als GZ-psycholoog bij GGMD doen? 

Als GZ-psycholoog kun je verschillende psychiatrische problematiek behandelen. Je bent 

goed op de hoogte van de protocollaire behandelingen en kunt inspelen op de complexe, 

meervoudige problematiek binnen een GGz-tak die volop in ontwikkeling is. Je primaire 

behandelfocus zal, op dit moment, liggen op de behandeling van SOLK-cliënten met tinnitus 

en hyperacusis, vaak in combinatie met comorbide stoornissen. De lijdensdruk bij deze 

cliënten is vaak hoog. Je staat stevig in je schoenen en bent een teamspeler die actief 

bijdraagt aan de inhoudelijke kwaliteit van de behandelingen, meedenkt over het 

behandelbeleid en kan coördineren.  

 

Waar kom je te werken? 

Je standplaats is Zoetermeer. Deze locatie maakt deel uit van regio Nieuw-West. Deze regio 

omvat de locaties Zoetermeer, Rotterdam en Goes. Naast je werk in Zoetermeer ben je ook 

bereid om op andere locaties van GGMD te werken. Je bent dan ook in bezit van een rijbewijs 

en een auto. 

 

GGMD voor Doven en Slechthorenden 

GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Onze GGZ-

tak werkt zowel voor volwassenen als voor kind & jeugd. Bij ons werken betrokken 

professionals die vanuit hun eigen deskundigheid begeleiding bieden aan de doelgroep. We 

ontwikkelen regelmatig nieuwe hulp- en dienstverlening, en investeren veel in de kwaliteit 

van de organisatie, de communicatie met doven en slechthorenden en de persoonlijke en 

vakgerichte ontwikkeling van onze medewerkers. www.ggmd.nl 

 

Ben jij dit? 

Als GZ-psycholoog bij GGMD ben je ambitieus, innovatief en toegewijd. Het 

allerbelangrijkste is echter dat je betrokken bent bij onze doelgroep. Daarnaast vinden we 

onderstaande terug in jouw profiel: 

http://www.ggmd.nl/


- Psychologische vakkennis op academisch niveau aangevuld met de post-

masteropleiding tot GZ-psycholoog. 

- Gedegen kennis en ruime ervaring met psychologische en therapeutische 

behandelmethoden (in ieder geval CGT, EMDR is een pre). 

- Heeft ruime kennis van het aanbod en de werkwijze van aanverwante vakgebieden en 

betrekt deze kennis in het eigen handelen. 

 

Onze voorkeur gaat uit naar dove en slechthorende kandidaten. 

 

Wil je meer weten? 

Neem bij vragen contact op met Jaap Bogert, regiomanager Nieuw-West, via: 

tel.   088 – 43 21 799 

chat of teletolk zie www.ggmd.nl/contact 

 

Wil je solliciteren? 

Stuur je sollicitatie o.v.v. GZZOET2019 zo spoedig mogelijk naar: sollicitaties@ggmd.nl. 

http://www.ggmd.nl/contact
mailto:sollicitaties@ggmd.nl

