
  

Wil jij als (GZ) psycholoog in de interdisciplinaire revalidatie werken? 

Geloof jij in de meerwaarde van interdisciplinair werken, waar je de mens ziet in plaats van de diagnose? 

Vind jij innovatie en deskundigheid in de zorg belangrijk?  

Ga je voor een werkplek waar persoonlijke ontwikkeling, duurzaamheid en werkplezier de essentie mag 

zijn? 

Dan hebben wij de perfecte baan voor jou! 

Wie zijn wij? 

TiM Letselrevalidatie is een groeiend en vernieuwend revalidatiecentrum waar mensen met aanhoudende klachten 

na een ongeval weer leren hun grenzen te verleggen. Met plezier in ons werk streven we naar duurzaam herstel en 

een optimale kwaliteit van leven voor onze cliënten. 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, fysio-, psychomotorische en adem- & ontspanningstherapeuten, psychologen en werkcoaches 

wordt zowel intern als met externe partijen nauw samengewerkt waarbij het belang van de cliënt centraal staat. 

Samen maken we één behandelplan. We zijn pioniers in ons vakgebied en innovatief in onze aanpak. 

Onze kernwaarden  

Onze kernwaarden zijn creativiteit, duurzaamheid en onafhankelijkheid. Dit is de basis van onze cultuur. 

We geloven dat ieder mens uniek is. We gaan voor behandeling op maat en kiezen voor de beste en meest passende 

methodieken. Dit betekent dat elk behandeltraject anders is, maar ook dat elke medewerker zichzelf in zijn eigen rol 

kan ontwikkelen. 

Voor de cliënt is zelfredzaamheid essentieel voor blijvend herstel. We kiezen voor duurzame verandering (oplossing 

van de grondoorzaak). Daarbij gaan wij voor duurzame langdurige relaties met onze cliënten, werknemers en 

verwijzers. 

Wat wij bieden: 

• Aantal uren: 24-32 uur per week. 

• Vestiging: Nieuwegein. 

• Startdatum: in overleg 

• Een salaris minimaal conform GGZ CAO; fulltime is 36 uur. 

• Opleidingspakket passend bij je eigen ontwikkeling 

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

Wat is je functie? 

Wij gaan uit van vrijheid in je functie. Je bent meer dan “de psycholoog” en krijgt de vrijheid om 

verantwoordelijkheden te nemen die bij je passen en complementair te zijn aan het team.   

We zoeken iemand die verder kijkt dan zijn eigen behandeling, bijvoorbeeld door de re-integratie mede op te 

pakken, mee te kijken met de fysieke training of gesprekken met betrokken partijen aan te gaan.  

Pre is affiniteit met chronische problematiek en ervaringsjaren. 

Hou jij van aanpakken en durf je buiten conventionele (psychologische) kaders te handelen?  
Dan ontvangen wij graag een CV en motivatiebrief via werken@timletselrevalidatie.nl t.a.v. Vacature (GZ)-
psycholoog. Mail ons ook gerust als je nog vragen hebt. 
 

Het sollicitatietraject bestaat uit twee gespreksrondes en eventueel een meeloopochtend.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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