
 

 
 
 
Psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (PIOG) 
 
Voor het jaar 2022 heeft GGNet een meerdere externe vacatures. In de Ouderenzorg biedt 
GGNet gezamenlijke opleidingstrajecten aan met de verpleeghuizen Azora en Sensire. 
 
Waar ga je werken en leren? 
GGNet heeft een groot en divers zorgaanbod in de basis en specialistische ggz, waardoor je 
op verschillende terreinen ervaring op kunt doen en constant nieuwe uitdagingen aan kunt 
gaan. Zo hebben we bijvoorbeeld specialistische afdelingen voor forensische psychiatrie, 
eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en ouderen, maar ook veel ambulante teams. 
Binnen de psychiatrie in Nederland zijn we een voortrekker op het gebied van herstel. Wij 
geloven dat met de juiste behandeling veel meer herstel mogelijk is dan vaak wordt gedacht.   
Samen met patiënten en hun omgeving werken we met gerichte behandelplannen en 
doelstellingen stap voor stap naar herstel. Wij doen dat met ongeveer 2500 professionals 
vanuit de regio’s Doetinchem, Zutphen, Apeldoorn, Zevenaar en Winterswijk/Groenlo. 
Samen werken we er hard aan om de GGZ steeds weer een stap verder te brengen.  
 
Wil jij hier ook een bijdrage aan leveren meld je dan nu aan voor een van de acht volgende 
opleidingsplekken voor 32 uur per week voor de duur van twee jaar: 
 
•Per januari 2022 1 opleidingsplek Ouderenzorg 
•Per september 2022 7 opleidingsplekken Volwassenen & Ouderenzorg  
 
Nadere informatie over de opleidingsplaatsen:  
 
Per september 2022 
 
1) De Boog, polikliniek diverse locaties i.c.m. Apeldoorn Ambulant Oost per september 
2022  (elk een leerjaar)  
GGNet heeft vijf basisregio’s waarin zorg aangeboden vanuit de specialistische en basis GGZ.  
Forensisch psychiatrische polikliniek de Boog biedt ambulante behandeling aan patiënten 
die vanwege hun (psychiatrische) problematiek in contact met politie en justitie (dreigen te) 
komen. De behandeling is primair gericht op delictpreventie waarvoor, afhankelijk van het 
probleem- i.c. delictgedrag i.c.m. de aanwezige problematiek, gebruik gemaakt wordt van 
verschillende behandelinterventies op individueel, groep en/of systemisch niveau. Op 
indicatie kan (verdiepende)diagnostiek worden verricht. Onze doelgroep biedt een unieke 
kans om met complexe, uiteenlopende problematiek ervaring op te doen. Hierbij kan 
gedacht worden aan persoonlijkheidsproblematiek, autismespectrum stoornissen, trauma 
gerelateerde problematiek, (licht) verstandelijke beperking en verslaving. Er is dan ook 



ruimschoots mogelijkheid om verschillende vaardigheden te ontwikkelen.  Polikliniek de 
Boog is een uitdagende en interessante werkervaringsplek in een team waar professionals 
met verschillende opleidingsachtergronden binnen een informele sfeer nauw met elkaar 
samenwerken. Een gezonde dosis humor gepaard aan het nodige relativeringsvermogen en 
nieuwsgierigheid naar een bijzondere doelgroep zijn een pré. Vanuit Polikliniek De Boog 
worden gesprekken gevoerd in minimaal twee van de vijf GGNet basisregio’s (Warnsveld, 
Doetinchem, Winterswijk, Zevenaar, Apeldoorn). Wil je meer weten over 
opleidingsmogelijkheden binnen polikliniek De Boog dan ben je van harte uitgenodigd om 
vrijblijvend contact op te nemen met Femke Clark (f.clark@ggnet.nl), GZ 
psycholoog/psychotherapeut en Yvonne Winkelhorst, klinisch psycholoog 
(y.winkelhorst@ggnet.nl). Telefoon: 088-933 1390. 
 
Binnen Apeldoorn Ambulant Oost zal de PIOG werkzaam zijn binnen een team waarin zowel 
curatieve zorg als herstelgerichte zorg wordt aangeboden en waarin zowel psychologische 
behandelingen worden geboden, als wordt gewerkt met een FACT-methodiek en inzet van 
ervaringsdeskundigheid. De opleidingsplaats biedt een uitgebreide kennismaking met 
psychologische behandelingsmethoden en psychodiagnostische methoden voor een brede 
patiëntengroep met onder angst- en stemmingsproblematiek, psychotische stoornissen, 
ontwikkelingsproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek. Deze opleidingsplaats leent 
zich goed voor een generalistische opleiding waar de GZ-opleiding voor staat. 
 
2 en 3) Acute zorg Zutphen, locatie Zutphen i.c.m. met Bas Basis GGZ Zutphen en het 
Diagnostiek Centrum (elk een leerjaar)  
Tijdens de opleiding wordt ervaring opgedaan bij de opnamekliniek en (drie verschillende) 
deeltijdbehandelingen voor volwassenen. De PIOG verricht werkzaamheden zowel ten 
behoeve van de kliniek als voor de deeltijdprogramma’s. De werkzaamheden bestaan uit 
intakes, psychologische diagnostiek door middel van individuele gesprekken (zo nodig 
aangevuld met testonderzoek), kortdurende individuele behandeling, en bijdragen aan 
diverse vormen van groepstherapie voor de deeltijdbehandelingen. Wij werken op de 
afdeling in sterke mate vanuit het cognitief-gedragstherapeutisch referentiekader, en 
hebben ook oog voor het systeem rondom de patiënt. Multidisciplinaire samenwerking is 
zeer belangrijk en je neemt dan ook deel aan diverse overlegvormen. De afdeling ontwikkelt 
momenteel extra expertise op het gebied van affectieve en stemmingsstoornissen. Jezelf 
meer bekwamen op het gebied van onderzoek en behandeling van ernstige en/of 
gecompliceerde depressies is dan ook goed mogelijk. De functie als geheel biedt een 
uitstekende kans om je te ontwikkelen in een breed spectrum van de psychiatrie voor 
volwassenen.  
 
Daarnaast biedt Bas basis GGZ behandeling gericht op lichte tot matige psychische klachten. 
De opleidingsplaats biedt een uitgebreide kennismaking met behandelen vanuit het 
generalistische werken, met als uitgangspunt de positieve gezondheid, kortdurende 
oplossingsgerichte behandeling en technologie. Je leert er psychologische 
behandelingsmethoden en psychodiagnostische methoden voor een brede patiëntengroep 
met onder angst- en stemmingsproblematiek, psychotische stoornissen, 
ontwikkelingsproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek. Deze plek leent zich goed voor 



een generalistische opleiding waar de GZ-opleiding voor staat. Binnen het zelfsturende Bas 
team is er verder ruime ervaring op te doen met het leggen en onderhouden van de 
verbinding in de keten met de huisarts, POH en de collega’s van de SGGZ. Je leert goed aan 
te sluiten bij de vraag en je te bewegen binnen het netwerk. De diagnostiek is ondergebracht 
bij het Diagnostiek Centrum waar een breed scala aan diagnostische vragen wordt 
beantwoord volgens het principe van Therapeutisch Psychologisch onderzoek (TPO) met 
klinisch onderzoek en (neuro)psychologische testdiagnostiek. 
 
 
4 en 5) Doetinchem ambulant, locatie RGC i.c.m. Bas Zevenaar en Diagnostiek Centrum  
(elk een leerjaar)  
Binnen Doetinchem Ambulant zal de PIOG werkzaam zijn binnen een team waarin zowel 
curatieve zorg als herstelgerichte zorg wordt aangeboden en waarin zowel psychologische 
behandelingen worden geboden, als wordt gewerkt met een FACT-methodiek en inzet van 
ervaringsdeskundigheid. De opleidingsplaats biedt een uitgebreide kennismaking met 
psychologische behandelingsmethoden en psychodiagnostische methoden voor een brede 
patiëntengroep met onder angst- en stemmingsproblematiek, psychotische stoornissen, 
ontwikkelingsproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek. Deze opleidingsplaats leent 
zich goed voor een generalistische opleiding waar de GZ-opleiding voor staat. 
 
Daarnaast biedt Bas basis GGZ behandeling gericht op lichte tot matige psychische klachten. 
De opleidingsplaats biedt een uitgebreide kennismaking met behandelen vanuit het 
generalistische werken, met als uitgangspunt de positieve gezondheid, kortdurende 
oplossingsgerichte behandeling en technologie. Je leert er psychologische 
behandelingsmethoden en psychodiagnostische methoden voor een brede patiëntengroep 
met onder angst- en stemmingsproblematiek, psychotische stoornissen, 
ontwikkelingsproblematiek en persoonlijkheidsproblematiek. Binnen het zelfsturende Bas 
team is er verder ruime ervaring op te doen met het leggen en onderhouden van de 
verbinding in de keten met de huisarts, POH en de collega’s van de SGGZ. Je leert goed aan 
te sluiten bij de vraag en je te bewegen binnen het netwerk. De diagnostiek is ondergebracht 
bij het Diagnostiek Centrum waar een breed scala aan diagnostische vragen wordt 
beantwoord volgens het principe van Therapeutisch Psychologisch onderzoek (TPO) met 
klinisch onderzoek en (neuro)psychologische testdiagnostiek. 
 
 
6) Ouderen Doetinchem polikliniek in combinatie met verpleeghuis Azora 
(elk een leerjaar)  
Als PIOG krijg je de kans om kennis te maken met een breed spectrum van werkzaamheden 
binnen de ouderenzorg. Tijdens de opleiding wordt ervaring opgedaan in de polikliniek 
binnen de Zorgeenheid Ouderen op locatie Doetinchem. De werkzaamheden bestaan uit 
(neuro)psychologische diagnostiek van psychiatrische- en neurodegeneratieve-
ziektebeelden en behandeling (individueel, systemisch en groepsmatig). Multidisciplinaire 
samenwerking is belangrijk en waar mogelijk wordt de sociale omgeving betrokken in de 
diagnostiek en de behandeling. Er wordt onder meer gewerkt met Cognitieve 
Gedragstherapie en Acceptance and Commitment Therapy, zowel individueel als in groepen. 



De visie binnen de zorgeenheid is dat behandeling zich richt op het bevorderen van 
geestelijke gezondheid en welbevinden, daarbij maximaal gebruik makend van de eigen 
kracht van de patiënt en zijn omgeving. In diagnostiek en behandeling is er aandacht voor de 
eigen levensloop. De functie biedt een uitstekende mogelijkheid om je te bekwamen in een 
breed spectrum van de psychiatrie.  
 
Daarnaast zal de PIOG zal werkzaam zijn in één van de verpleeghuizen van Azora (Terborg). 
De vakgroep psychologie biedt diensten aan mensen met verschillende problematiek, te 
weten psychogeriatrie, somatiek en revalidatie alsmede bijbehorende dagbehandelingen en 
aan zelfstandig wonende ouderen.  De PIOG zal werkzaamheden verrichten op 
psychogeriatrische afdelingen, waarbij het accent ligt op ondersteuning van de zorgteams in 
het omgaan met onbegrepen gedrag van de cliënt. Multidisciplinaire samenwerking is 
belangrijk en waar mogelijk worden de naasten van de cliënt betrokken in de zoektocht naar 
de oorzaak van het onbegrepen gedrag. De levensgeschiedenis van de cliënt biedt vaak 
aanknopingspunten. Ook op somatiek-afdelingen kan de PIOG worden ingezet. De 
werkzaamheden zijn divers en liggen op het gebied van diagnostiek, behandeling en 
teambegeleiding. Het accent van de behandeling ligt meestal op angst, depressie en rouw-
/verliesverwerking. De diagnostiek wordt vooral gedaan op het gebied van cognitie, 
stemming en angst.  De PIOG zal werkzaamheden verrichten op de GRZ (Geriatrische 
Revalidatiezorg). Dit betreft cliënten die revalideren na een CVA, een orthopedische ingreep, 
een trauma, COVID 19, oncologie etc. De nadruk ligt hier op diagnostiek en behandeling. 
Vaak wordt gevraagd naar een plaatsingsadvies, waarbij diagnostiek nodig is. 
Neuropsychologisch onderzoek kan daarbij aan de orde zijn. Bij de behandeling kan gedacht 
worden aan hulpvragen op het gebied van angst, depressie, rouw-/verliesverwerking en 
PTSS/PICS.  De PIOG kan ook worden ingezet bij thuiswonende ouderen. De hulpvragen zijn 
zoals hierboven omschreven.  
De werkzaamheden van de psycholoog binnen de ouderenzorg/het verpleeghuis zijn divers, 
uitdagend en complex. Alle problematiek die hoort bij de ouder wordende mensen komt 
hier voor, waarbij er vaak sprake is van een complex samenspel tussen somatiek, psychiatrie, 
levensfaseproblematiek en psychogeriatrie. Multidisciplinaire samenwerking is noodzakelijk 
om de juiste aanknopingspunten te vinden voor behandeling. Door de verscheidenheid in 
werkzaamheden is geen dag hetzelfde.  
 
 
Per januari 2022: 
 
7) Zorglijn Ouderen, locatie Apeldoorn-Zutphen in combinatie met verpleeghuis Sensire  
(elk een leerjaar)  
Als PIOG krijg je de kans om kennis te maken met een breed spectrum van werkzaamheden 
binnen de ouderenzorg. Tijdens de opleiding wordt ervaring opgedaan binnen de 
Zorgeenheid Ouderen op locaties Apeldoorn en Zutphen. De PIOG verricht werkzaamheden 
op de polikliniek en deeltijdbehandeling. De werkzaamheden bestaan uit 
(neuro)psychologische diagnostiek van psychiatrische- en neurodegeneratieve-
ziektebeelden en behandeling (individueel, systemisch en groepsmatig). Multidisciplinaire 
samenwerking is belangrijk en waar mogelijk wordt de sociale omgeving betrokken in de 



diagnostiek en de behandeling. Er wordt onder meer gewerkt met Cognitieve 
Gedragstherapie en Acceptance and Commitment Therapy, zowel individueel als in groepen. 
De visie binnen de zorgeenheid is dat behandeling zich richt op het bevorderen van 
geestelijke gezondheid en welbevinden, daarbij maximaal gebruik makend van de eigen 
kracht van de patiënt en zijn omgeving. In diagnostiek en behandeling is er aandacht voor de 
eigen levensloop. De functie biedt een uitstekende mogelijkheid om je te bekwamen in een 
breed spectrum van de psychiatrie. Daarnaast vinden er op de afdeling diverse 
wetenschappelijke studies plaats. 
 
De PIOG zal werkzaam zijn in één van de verpleeghuizen van Sensire (Doetinchem en 
Zutphen). De vakgroep psychologie biedt diensten aan mensen met verschillende 
problematiek, te weten psychogeriatrie, somatiek en revalidatie alsmede bijbehorende 
dagbehandelingen en aan zelfstandig wonende ouderen. De PIOG zal werkzaamheden 
verrichten op psychogeriatrische afdelingen, waarbij het accent ligt op ondersteuning van de 
zorgteams in het omgaan met onbegrepen gedrag van de cliënt. Multidisciplinaire 
samenwerking is belangrijk en waar mogelijk worden de naasten van de cliënt betrokken in 
de zoektocht naar de oorzaak van het onbegrepen gedrag. De levensgeschiedenis van de 
cliënt biedt vaak aanknopingspunten. Ook op somatiek-afdelingen kan de PIOG worden 
ingezet. De werkzaamheden zijn divers en liggen op het gebied van diagnostiek, behandeling 
en teambegeleiding. Het accent van de behandeling ligt meestal op angst, depressie en 
rouw-/verliesverwerking. De diagnostiek wordt vooral gedaan op het gebied van cognitie, 
stemming en angst. De PIOG zal werkzaamheden verrichten op de GRZ (Geriatrische 
Revalidatiezorg). Dit betreft cliënten die revalideren na een CVA, een orthopedische ingreep, 
een trauma, COVID 19, oncologie etc. De nadruk ligt hier op diagnostiek en behandeling. 
Vaak wordt gevraagd naar een plaatsingsadvies, waarbij diagnostiek nodig is. 
Neuropsychologisch onderzoek kan daarbij aan de orde zijn. Bij de behandeling kan gedacht 
worden aan hulpvragen op het gebied van angst, depressie, rouw-/verliesverwerking en 
PTSS/PICS. De PIOG kan ook worden ingezet bij thuiswonende ouderen. De hulpvragen zijn 
zoals hierboven omschreven.  
De werkzaamheden van de psycholoog binnen de ouderenzorg/het verpleeghuis zijn divers, 
uitdagend en complex. Alle problematiek die hoort bij de ouder wordende mensen komt 
hier voor, waarbij er vaak sprake is van een complex samenspel tussen somatiek, psychiatrie, 
levensfaseproblematiek en psychogeriatrie. Multidisciplinaire samenwerking is noodzakelijk 
om de juiste aanknopingspunten te vinden voor behandeling. Door de verscheidenheid in 
werkzaamheden is geen dag hetzelfde.  
 
 
8) Ouderen Doetinchem kliniek in combinatie met verpleeghuis Azora 
(elk een leerjaar)  
Als PIOG krijg je de kans om kennis te maken met een breed spectrum van werkzaamheden 
binnen de ouderenzorg. Tijdens de opleiding wordt ervaring opgedaan binnen de kliniek van 
de Zorgeenheid Ouderen op locatie Doetinchem. De werkzaamheden bestaan uit 
(neuro)psychologische diagnostiek van psychiatrische- en neurodegeneratieve-
ziektebeelden en behandeling (individueel, systemisch en groepsmatig). Multidisciplinaire 
samenwerking is belangrijk en waar mogelijk wordt de sociale omgeving betrokken in de 



diagnostiek en de behandeling. Er wordt onder meer gewerkt met Cognitieve 
Gedragstherapie en Acceptance and Commitment Therapy, zowel individueel als in groepen. 
De visie binnen de zorgeenheid is dat behandeling zich richt op het bevorderen van 
geestelijke gezondheid en welbevinden, daarbij maximaal gebruik makend van de eigen 
kracht van de patiënt en zijn omgeving. In diagnostiek en behandeling is er aandacht voor de 
eigen levensloop. De functie biedt een uitstekende mogelijkheid om je te bekwamen in een 
breed spectrum van de psychiatrie.  
 
De PIOG zal werkzaam zijn in één van de verpleeghuizen van Azora (Terborg).  De vakgroep 
psychologie biedt diensten aan mensen met verschillende problematiek, te weten 
psychogeriatrie, somatiek en revalidatie alsmede bijbehorende dagbehandelingen en aan 
zelfstandig wonende ouderen. De PIOG zal werkzaamheden verrichten op 
psychogeriatrische afdelingen, waarbij het accent ligt op ondersteuning van de zorgteams in 
het omgaan met onbegrepen gedrag van de cliënt. Multidisciplinaire samenwerking is 
belangrijk en waar mogelijk worden de naasten van de cliënt betrokken in de zoektocht naar 
de oorzaak van het onbegrepen gedrag. De levensgeschiedenis van de cliënt biedt vaak 
aanknopingspunten. Ook op somatiek-afdelingen kan de PIOG worden ingezet. De 
werkzaamheden zijn divers en liggen op het gebied van diagnostiek, behandeling en 
teambegeleiding. Het accent van de behandeling ligt meestal op angst, depressie en rouw-
/verliesverwerking. De diagnostiek wordt vooral gedaan op het gebied van cognitie, 
stemming en angst. De PIOG zal werkzaamheden verrichten op de GRZ (Geriatrische 
Revalidatiezorg). Dit betreft cliënten die revalideren na een CVA, een orthopedische ingreep, 
een trauma, COVID 19, oncologie etc. De nadruk ligt hier op diagnostiek en behandeling. 
Vaak wordt gevraagd naar een plaatsingsadvies, waarbij diagnostiek nodig is. 
Neuropsychologisch onderzoek kan daarbij aan de orde zijn. Bij de behandeling kan gedacht 
worden aan hulpvragen op het gebied van angst, depressie, rouw-/verliesverwerking en 
PTSS/PICS. De PIOG kan ook worden ingezet bij thuiswonende ouderen. De hulpvragen zijn 
zoals hierboven omschreven.  
De werkzaamheden van de psycholoog binnen de ouderenzorg/het verpleeghuis zijn divers, 
uitdagend en complex. Alle problematiek die hoort bij de ouder wordende mensen komt 
hier voor, waarbij er vaak sprake is van een complex samenspel tussen somatiek, psychiatrie, 
levensfaseproblematiek en psychogeriatrie. Multidisciplinaire samenwerking is noodzakelijk 
om de juiste aanknopingspunten te vinden voor behandeling. Door de verscheidenheid in 
werkzaamheden is geen dag hetzelfde.  
 
Wil je meer weten over de opleidingsplaatsen?  
Neem dan contact op met de P-opleiding via Laura Burgman, secretaresse P-opleiding, 088 
933 5647, of met Linda Jonker, waarnemend p-opleider, 088-933 5283, of met Silvia Pol, p-
opleider, tel. 088-933 2670. 
 
Wat bieden we jou? 
GGNet is een werkgever die in je blijft investeren. We helpen je uit te groeien naar de 
zorgprofessional die je wilt zijn. Het betreft in eerste instantie een arbeidsovereenkomst 
voor de duur van de opleiding, waarbij de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
gekoppeld is aan de opleidingsovereenkomst die met de opleidingsinstelling RCSW Nijmegen 



wordt gesloten. Inschaling geschiedt conform de CAO-GGZ op basis van FWG 59/60. 
Daarnaast geeft GGNet een tegemoetkoming in de studiekosten van 100%. In het 
arbeidscontract is in betaalde tijd opgenomen de uren vereist voor werk- en 
praktijkbegeleiding en supervisie diagnostiek en behandeling. 
 
Enthousiast? 
Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet! Wij ontvangen je sollicitatiebrief met 
curriculum vitae graag vóór 24 april 2021. Deze kun je richten aan: mevrouw Laura Burgman, 
secretaresse P-opleiding, l.burgman@ggnet.nl. Wil je bij onderwerp aangeven: opleiding tot 
GZ-psycholoog.  
 
Denk je er aan om: 
• een logo-verklaring voor diagnostiek in kopie mee te sturen met de sollicitatiebrief. 
(Deze verklaring is aan te vragen bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen 
www.rcsw.nl) 
• Duidelijk in je brief aan te geven voor welke opleidingsplek(ken) je solliciteert en de 
motivatie daarvoor. 
 
De eerste ronde van de sollicitatiegesprekken zal plaatsvinden in de maand mei. De 
gesprekken voor de tweede ronde vinden plaats in de eerste weken van juni, week 23 en 24, 
de arbeidsvoorwaardengesprekken daarop volgend in de derde en vierde week van juni, 
week 25 en 26.  
 
 


