
TiM Letselrevalidatie is op zoek naar een (GZ-)psycholoog! 
Wil jij de samenwerking met ons aangaan? 

Wie zijn wij? 

TiM Letselrevalidatie is een klein en jong bedrijf waar mensen met aanhoudende klachten na een 
ongeval weer leren hun grenzen te verleggen. Met plezier in ons werk creëren we nieuwe duurzame 
mogelijkheden. We zijn gespecialiseerd en deskundig op het gebied van niet-objectiveerbare 
lichamelijke, emotionele en cognitieve klachten na een ongeval. In een interdisciplinair team van 
medisch specialisten, fysiotherapeuten, psychomotorische therapeuten, psychologen en 
werkcoaches wordt zowel intern als met externe partijen nauw samengewerkt waarbij het belang 
van de cliënt centraal staat.  

Functieomschrijving Psycholoog  
Wij gaan uit van vrijheid in je functie en dat je kan groeien in deze functie. Zowel als behandelaar als 
in je nevenfuncties. Je bent bij ons meer dan “de psycholoog” en krijgt de vrijheid om 
verantwoordelijkheden te pakken die bij je passen en complementair zijn aan het team.   
Je kan denken vanuit de positieve gezondheid kaders en bepalen wat een cliënt behoeft met in acht 
neming van zijn gehele context. Als psycholoog vragen we je creatief te zijn met behandelmethoden 
zodat je op maat kan behandelen.  
We zoeken iemand die verder kijkt dan zijn eigen behandeling, dit kan zijn door de re-integratie op te 
pakken, mee te kijken met de fysieke training of gesprekken met betrokken partijen aan te gaan.  
Je bepaalt en coördineert het behandelplan van je cliënt op interdisciplinair niveau en benut de 
kwaliteiten van het team optimaal.  
Hou jij van aanpakken en durf je buiten conventionele (psychologische) kaders te handelen?  
Dan hebben zijn wij het gezondheidsbedrijf dat je daarin ondersteunt! 

Onze kernwaarden  

Onze kernwaarden zijn creativiteit, duurzaamheid en onafhankelijk. Wij geloven dat ieder mens 
uniek is. We kiezen voor de beste passende oplossing en we gaan voor behandeling op maat. Dit 
betekent dat elk behandeltraject anders is. Wij gaan voor een duurzaam herstel, waarbij we kijken 
naar de oplossing van de grondoorzaak van de klachten. Daarbij denken wij dat zelfredzaamheid 
essentieel is. Zowel met onze cliënten als verwijzers gaan wij duurzame relaties aan, waarin we 
persoonlijk en op maat werken. Onze eerlijkheid, openheid en transparantie hoor je terug in al onze 
gesprekken, lees je terug in onze verslagen en zie je terug in onze behandelmethode.  
Sluiten deze kernwaarden ook bij jou aan? Dan ben jij degene die we zoeken!  

Wat bieden wij? 

Functie: Psycholoog (HBO of WO): 

• Aantal uren: 16 tot 32 uur per week. 

• Locatie: Nieuwegein 

• Startdatum: uiterlijk 1 mei 2021 

• Een marktconform salaris dat in overeenstemming is met ervaringsjaren en opleiding. 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioenvergoeding, reiskosten, 

opleidingsbudget, teamuitjes en een laptop. 

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Mail ons zo snel mogelijk je CV en motivatiebrief naar 

jochem@timletselrevalidatie.nl. We kijken uit naar je reactie. We sluiten de inschrijving als we de 

geschikte psycholoog hebben gevonden.  

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via mail. 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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