
 

Werken bijBram als… 
 

Psycholoog (basis of GZ) 
 

“Je werkplek is op de boerderij bijBram; een mooie plek langs de Lek. Hier ontmoet je de leden van 
bijBram. Ondertussen bedenk je hoe bijzonder het is met wie je allemaal optrekt binnen je werk en 

wat je met hen bereikt. bijBram trekt op met mensen die aan de slag zijn met herstel. Net als hen ben 
je lid van bijBram en daar ben je trots op. Samen bereik je meer!” 

 
Wat doe je als Psycholoog bijBram? 
Als Psycholoog bied je CGT, schematherapie, EMDR of systeemtherapie aan leden van bijBram. Je beheert je 
eigen agenda en caseload. Op creatieve en innovatieve manier geef je samen met het lid invulling aan de 
persoonlijke doelen die in afstemming met de regiebehandelaar en casemanager zijn gesteld. Je directe 
collega’s zijn agogen, verpleegkundigen en psychiaters. 
 
Waarom zou jij bijBram willen werken? 
bijBram is een jonge zorgorganisatie die ondersteuning en behandeling geïntegreerd aanbiedt aan mensen die 
als gevolg van psychische klachten en/ of verslaving te maken hebben met uitsluiting, verveling of andere 
problemen. bijBram doet dat in een groene omgeving, met liefde voor mens, dier en natuur. Door samen op 
onze locaties en in de wijk aan de slag te gaan met socialiseren, ontdekken leden van bijBram wat zij kunnen, 
leuk vinden of willen leren. Als persoonlijk begeleider werk je nauw samen met collega’s van de dagbesteding 
en behandeling. Door de kleine schaal van bijBram is het contact met elkaar persoonlijk en zijn we wendbaar 
wanneer leden, naasten, ketenpartners of de overheid dat van ons vraagt. bijBram doet wat nodig is, dat vraagt 
lef, onvoorwaardelijkheid en gelijkwaardigheid. Meer weten over bijBram? Kijk op www.bijbram.nl. 
 
Wat vraagt bijBram? 
Wij zijn op zoek naar een doortastende en zelfstandige Psycholoog met ervaring in de omgang met mensen 
met psychische klachten en/ of verslaving. Je neemt verantwoordelijkheid en vervult je taken met creativiteit. 
Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding tot Basis- of GZ-psycholoog. Je bent in het bezit van een 
rijbewijs en auto. Daarnaast ben je minimaal 24 uur per week beschikbaar en bent bereid deze flexibel in te 
zetten. Tot slot sta je in het register ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’(BIG). 
 
Salariëring 
Conform CAO GGZ. 
 
Voel jij je door bijBram aangesproken? 
Dan ontvangen wij graag je sollicitatiebrief met uitgebreide CV voor 11 oktober 2021. 
De kennismakingsgesprekken zijn gepland op 18 oktober 2021. 
bijBram hoopt deze procedure voor 1 november 2021 te hebben afgerond. 
Heb je vragen, dan kun je je wenden tot Chantal Hofman op 06-54764453 
 
bijBram 
Prinses Marijkeweg 59d 
4233HK Ameide 
info@bijbram.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 


