
 
  
 
 
 
 

 
 

Plan Morgen GGZ is het nieuwe geluid in de Basis GGZ. Hier wordt op een moderne 

manier behandeling in de basis GGZ vormgegeven. Wij hebben hoge ambities, zowel 

op behandelresultaat, cliënttevredenheid als medewerkertevredenheid.  

 

Je wilt cliënten de beste behandeling bieden. Je wilt cliënten weer in hun kracht 

zetten zodat zij weer grip krijgen op hun klachten. En zo boek je samen resultaat. 

Toch wil je meer: jezelf verder ontwikkelen, meer verantwoordelijkheid nemen en 

opgedane ervaring delen met je collega’s.  

 

Bij Plan Morgen GGZ word je uitgedaagd om steeds weer het beste in jezelf naar 

boven te halen. Plan Morgen GGZ maakt onderdeel uit van Max Ernst GGZ.  

 

Voor onze behandellocatie in Arnhem zijn wij op zoek naar een: 

 

 

behandelaar ‘Basis GGZ’ 
 

(volwassenen) 24-36 uur 
Wat je doet 

Als psycholoog voer je bij volwassen cliënten behandelingen uit volgens het door de 

regiebehandelaar opgestelde behandelplan. Onze behandelingen zijn over het 

algemeen klachtgericht, waarbij je geprotocolleerd te werk gaat en tegelijkertijd veel 

ruimte hebt voor eigen inbreng om een maximaal behandelresultaat te boeken. Al 

onze behandelingen zijn blended, wat betekent dat inzet van e-health vanzelfsprekend 

is. Je werkt niet alleen. Je maakt deel uit van een team waar jij nauw samenwerkt 

met de regiebehandelaar en andere behandelaren; je bespreekt behandelingen en 

leert van elkaar. Dat doe je met focus op het resultaat.  

 

Wat wij vragen 

Je hebt aantoonbaar enige jaren ervaring als psycholoog in het behandelen van 

volwassenen. Bij voorkeur heb je ervaring met kortdurend behandelen en heb je de 

VGCt basiscursus van 100 contacturen afgerond. Een EMDR kwalificatie is een pre. 

 

Je bent iemand die op een enthousiaste, flexibele en creatieve manier werkt, maar 

tegelijkertijd de hoofdlijn van het behandelplan goed in de gaten houdt en hierover 

open communiceert met de regiebehandelaar. Je kunt goed zelfstandig werken maar 

bent tegelijkertijd iemand die samenwerking met collega’s en externe partijen 

proactief opzoekt. Je deelt onze passie om de dingen die je doet met focus te doen en 

wil jezelf continu verbeteren. 

 

 



 
  
 
 
 
Wat wij bieden 

Een veelzijdige baan. In overleg bepalen we je werkritme waarbij we flexibel kunnen 

zijn in werktijden en werkdagen. Verder mag je rekenen op: 

 

- Salariëring is conform CAO-GGZ; 

- Uitstekend pensioen bij PGGM;      

- Mogelijkheden tot het volgen van opleiding en trainingen; 

- Professionele werkomgeving;           

- Deskundige en betrokken collega’s; 

- Gratis sportabonnement; 

- Reiskostenvergoeding. 

 

Reageren? 

Herken jij je in bovenstaande vacature? Dan willen we je graag leren kennen We 

ontvangen graag jouw CV en motivatie via solliciteren@planmorgen.nl Meer over Plan 

Morgen GGZ vind je op www.planmorgen.nl Uiteraard kun je ook bellen voor meer 

informatie met Maaike Blok (teamcoördinator Arnhem) via 088-2701220. 
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