
 

 

 
GZ-psycholoog of ervaren basis psycholoog Den Bosch 36 uur 
 
Co-eur is in 2008 opgericht als hét kennisplatform voor eetstoornissen op het gebied van overgewicht/ 
obesitas. Als SGGZ instelling biedt Co-eur een multidisciplinaire behandeling voor eetstoornissen en 
daaraan gerelateerde psychische en fysieke klachten. Onze multidisciplinaire behandelteams bestaan uit 
de divisies psychologie, voeding, bewegen en somatiek.   
 
Co-eur streeft ernaar om in de toekomst alle mensen die kampen met (ernstig) overgewicht te kunnen 
behandelen, ook de mensen die geen diagnose eetstoornis hebben. Met deze visie in ons achterhoofd 
hebben we in 2017 onze diëtistenpraktijk opgestart waar cliënten die niet in aanmerking komen voor een 
GGZ traject terecht kunnen. Tevens kunnen cliënten die zijn uitbehandeld in een GGZ traject er terecht 
voor eventuele nazorg. Daarnaast bieden we organisatieadvies voor leefstijl en vitaliteit aan bedrijven die 
willen investeren in de gezondheid van hun werknemers. Hierin onderscheidt Co-eur zich van een 
klassieke zorginstelling en bieden wij extra mogelijkheden voor onze werknemers om zich ook zakelijk vlak 
te profileren en ontwikkelen. 
 
Sinds 2015 is Co-eur onderdeel van Zorg van de Zaak. Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op 
het gebied van bedrijfszorg en medische zorg. Zo’n 3.000 medewerkers zijn dagelijks bezig met 
organisaties en mensen te helpen om gezonder te leven en te werken. Tot het netwerk behoren naast Co-
eur, arbodiensten, verslavingszorg, bedrijfsmaatschappelijk werk, psychologische ondersteuning en 
medische zorg. 
 
De functie: 
Als (GZ) psycholoog bij Co-eur maak je deel uit van een multidisciplinair team van professionals. Een 
greep uit je takenpakket: 
 

 Uitvoeren van intakegesprekken 

 Uitvoeren van diagnostiek 

 Opstellen van behandelplannen  

 Uitvoeren van behandelingen individueel en in groepsverband met motiverende 
gesprekstechnieken en cognitieve gedragsmethodieken als basis 

 Deelnemen aan de MDO’s 

 Deelname aan interne individuele en groepssupervisies, en aan intervisies 

 Bijdragen aan de kwaliteit van het behandelaanbod 

 Samenwerken in en met multidisciplinair team 

 Onderhouden van contacten in het professionele netwerk (verwijzers) 

 Als GZ- psycholoog: het vervullen van regiebehandelaar taken 
 
Wat breng je mee? 
Co-eur heeft een professionele, persoonlijke aanpak hoog in het vaandel staan. Werken in een 
dynamische, innovatieve omgeving vraagt een stevige, professionele en tevens flexibele instelling. Om 
optimaal te passen in ons team verwachten wij van jou dat je cliëntgericht, representatief, accuraat en 
flexibel bent, jouw  inhoudelijk know-how op peil houdt en dat je voldoende kunt aansluiten bij de diversiteit 
in cliëntenprofielen van Co-eur. Tevens heb je minimaal 3 jaar werkervaring als basispsycholoog.  
 
Wat wij jou bieden:   

 Een uitdagende functie met zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in een ambitieus, gezond en 
dynamisch bedrijf. 

 Uitstekende opleidingsmogelijkheden waaronder jaarlijks een opleidingsplek tot GZ 
psycholoog, jaarlijks een persoonlijk opleidingsbudget, interne trainingen, klinische lessen, 
individuele en groepssupervisies en intervisies. 

 Salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ  

 Een collectieve zorgverzekering.  
 

Voor onze locatie Den Bosch zoeken wij iemand voor 36 uur per week (minder uren is bespreekbaar) met 
als startdatum 1 december. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 15 oktober. 
 
Herken jij jezelf in dit profiel en wil jij graag voor ons werken? Stuur dan jouw CV en motivatie naar 
sollicitanten@zorgvandezaak.nl.  Voor specifieke vragen kun je contact opnemen met Magdalena Habets-
Bolik  (teamleider psychologie) Magdalena.habets@co-eur.com Tel: 06- 181 934 43. 
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