
Wil jij als GZ psycholoog werken in een fijne organisatie waar 

effectieve behandeling van cliënten en het welzijn van medewerkers 

voorop staat? Centiv is op zoek naar nieuwe GZ psychologen in de 

regio Venlo, Roermond, Helmond of Cuijk (16 tot 36 uur). 
 
Wat Centiv uniek maakt zijn de mensen die er werken; er heerst een fijne 
organisatiecultuur waarin je op elkaar als collega's kunt bouwen en samen beslist. 
Een cultuur van vertrouwen, transparantie en innovatie. En: de processen zijn op orde 
zonder veel bureaucratie. De behandelteams zijn grotendeels zelfsturend en doen veel 
zelf, van het inrichten van een nieuwe locatie tot het ontwikkelen van nieuwe 
zorgpaden en netwerken. En dat alles merkt onze omgeving: Centiv is populair bij 
cliënten, verwijzers en medewerkers. Centiv behoort al jaren tot de door cliënten en 
medewerkers best gewaardeerde GGZ instellingen. Centiv had diverse landelijke 
innovaties in GGZ therapieën die landelijk erkenning kregen, waaronder in 2021 de 
nominatie voor de Zinnige Zorg Award.  
 
Werkterrein 
Je komt te werken in een van onze groeiende BasisGGZ+ teams. De behandelingen bestaan 
meestal uit een combinatie van persoonlijk contact in de vorm van individuele gesprekken, 
groepsbehandelingen en online hulpverlening (e-health), waarbij je de cliënten begeleidt. 
Naast de standaard behandeltrajecten in de BasisGGZ (kort, middel, intensief en chronisch), 
bieden we ook extra intensieve trajecten van gemiddeld 1.300 minuten, hetgeen meer 
behandelmogelijkheden geeft. Zo behoort ook schematherapie voor milde 
persoonlijkheidsproblematiek en traumabehandeling voor complexere trauma’s tot de 
behandelopties. Ook groepstherapieën kunnen bij Centiv worden ingezet. Je hebt daarnaast 
regelmatig contact met POH GGZ en collega's van de SGGZ voor onderlinge intervisie en 
het regelen van een goede patiëntreis door de GGZ. Centiv is ook een opleidingsplek voor 
nieuwe GZ psychologen, waardoor het geven van werkbegeleiding en/of supervisie tot de 
mogelijkheden behoort.  
 
Ideaal profiel 
•Je bent BIG-geregistreerd GZ psycholoog of je bent dat binnenkort;  
•Je bent een teamplayer, we werken in zelfsturende teams en samen met je collega’s heb je 
veel invloed op de koers die de organisatie vaart; 
•Je bent minimaal redelijk goed in agendabeheer; 
•Je woont in of vlakbij het huidige verzorgingsgebied van Centiv (of bent van plan op korte 
termijn daarheen te verhuizen) zodat je op maximaal 45 minuten (auto)reistijd zit van een 
van de locaties;  
 
Aanbod 
Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO GGZ FWG65 voor GZ psycholoog. 
In principe kom je direct in aanmerking voor een vast contract met een wederzijdse wettelijke 
proeftijd van twee maanden. Eventueel nemen we de studieschuld van een opleiding over.  
 
Interesse? 
Herken je jezelf in het profiel en ben je geïnteresseerd? Wij nodigen je dan van harte uit om 
te solliciteren. Solliciteren kan via info@centiv.nl o.v.v. “vacature GZ <voorkeurlocatie>”. 
Eventuele extra informatie over de vacature of Centiv is ook opvraagbaar bij Wouter Hoge 
(directeur) op 088-4782200. Je  kunt ook vragen naar een van de GZ psychologen in de 
teams om bijvoorbeeld even mee te lopen om de sfeer te proeven.  
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