
 

 

 

 

 

 

 

GGMD is in regio Nieuw-West per direct op zoek naar een: 

 

ERVAREN PSYCHOLOOG / ORTHOPEDAGOOG / 

BEHANDELCOÖRDINATOR 
 

- Uren in overleg (24 uur tot 36 uur) 

- Standplaats Zoetermeer/Rotterdam 

- Werkgebied Zoetermeer/ Rotterdam  

- In bezit van rijbewijs en auto 

 

De cliënten bij GGMD zijn doof, slechthorend of hebben gehoorproblemen zoals tinnitus. De 

psycholoog/orthopedagoog behandelt in een ambulante setting volwassen cliënten met een 

verscheidenheid aan klachten, waarvan de gehoorproblematiek op de voorgrond staat. Vaak 

is er sprake van complexe, meervoudige problematiek, zoals beperkte communicatieve 

mogelijkheden en/of een licht verstandelijke beperking. Naast individueel cliëntcontact 

behandelt de psycholoog/orthopedagoog ook cliënten in groepsverband.  

De psycholoog/orthopedagoog voert diagnostiek uit, adviseert hieromtrent, rapporteert en 

voert behandelingen uit. Hierbij werk je intensief samen met collega teamleden (psychiaters, 

GZ-psychologen, vaktherapeuten, communicatiedeskundigen en ambulant verpleegkundigen) 

en met externe instanties zoals huisartsen of collega GGZ-instellingen.  

 

Hoofdtaken: 

- (Psycho)diagnostiek, indicatiestelling, advisering, behandeling (o.a. psychoeducatie en 

CGT) en behandelcoördinatie. Onder supervisie van een GZ-psycholoog. 

- Rapporteren over de voortgang en het resultaat van het behandelingsplan. 

- Zorg voor cliëntendossiers, signaleren van knelpunten voor verbetering van de 

dienstverlening. 

- Deelnemen aan een multidisciplinair overleg. 

 

Functie-eisen: 

- Beschikt over psychologische vakkennis op academisch niveau. 

- In bezit van een BAPD aantekening. 

- Kan zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen over een behandeling. 

- Is gewend om onder een gezonde druk te werken en te presteren, zowel inhoudelijk 

als op productieniveau. 

- Ervaring met de doelgroep (doven en slechthorenden) is een pré 

- Ervaring als behandelcoördinator is een pré 

- Ervaring met CGT is een pré 

- Ervaring met de doelgroep LVB is een pré 



 

Wij bieden: 

- Een aanstelling van een jaar met intentie tot vast dienstverband. 

- Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens cao GGZ FWG 60, min. € 3364 en max. € 4486 bruto  

per maand op fulltimebasis niveau per 1-7-2017. 

- Cursussen gebarentaal en dovencultuur en vakgerichte scholing. 

- Een boeiende werkkring met veelsoortige hulpvragen. 

- Goede werksfeer in een team van gemotiveerde collega’s. 

 

De cliënten bij GGMD zijn doof, slechthorend of hebben een gehoorprobleem. Werken met 

deze doelgroep stelt hoge eisen aan de communicatieve vaardigheden van de hulpverleners. 

De organisatie biedt ruime faciliteiten. Zo volgt elke medewerker van GGMD in werktijd 

cursussen gebarentaal, zijn er gebarentolken in dienst en volgende nieuwe hulpverleners een 

cultuur-belevingsprogramma. 

 

Meer informatie: 

Je kunt over deze vacature contact opnemen met Carianne de Savornin Lohman,  GZ-

psycholoog in regio Nieuw-West, via 088-4321700. 

Op www.ggmd.nl vindt u meer informatie over GGMD. 

 

Sollicitaties:  

Schriftelijk of per e-mail o.v.v. PSYCHNIW naar: sollicitaties@ggmd.nl 

 

Tel. 088 – 43 21 799 
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