
 

Vacature 
 
Per direct zijn wij op zoek naar twee enthousiaste collega’s voor de functie van  
 

                                         (GZ-) psycholoog 
                                              16/24 uur voor onbepaalde tijd 
 

Het Hooge Heem Grootegast/Vredewold Leek 
Het Hooge Heem en Vredewold zijn kleinschalige, zelfstandige woonzorgcentra in Grootegast 
en Leek in de Groningse gemeente Westerkwartier. Wij bieden in onze eigentijdse en 
gemoedelijke woonzorgcentra een plezierige woonomgeving waar het zich thuis voelen - zowel 
voor bewoners als voor personeel - centraal staat. Het Hooge Heem bestaat uit 100 
appartementen, waaronder aanleunwoningen, appartementen voor eerstelijns verblijf en 
appartementen voor bewoners met een WLZ-indicatie. Vredewold heeft 140 appartementen. 
Naast zorg bieden we ook begeleiding (dagbesteding) en behandeling. Vredewold biedt 
bovendien thuiszorg. 
 
Het Hooge Heem en Vredewold werken nauw samen binnen de behandeldienst. Hierin zijn 
twee vacatures voor psycholoog en verder bestaat het team uit twee specialisten ouderen 
geneeskunde, en een verpleegkundig specialist in opleiding die allemaal in dienst zijn bij Het 
Hooge Heem en/of Vredewold. We werken daarnaast samen met de diëtist, logopedist, 
ergotherapeut en fysiotherapeuten van de Paramedische Dienst Noord.  
 

Kern van de functie 
Je zult o.a. onderzoeken uitvoeren, individuele behandelplannen opstellen, artsen, verpleging, 
paramedici en familie adviseren, een inhoudelijke bijdrage leveren aan het behandelbeleid, 
bijdragen aan verbetering van de zorg aan onze bewoners. Daarnaast houd je ontwikkelingen in 
het eigen vakgebied bij en je vertaalt deze naar de organisatie.  
Jij hebt een passie voor de oudere en kwetsbare mens.  
 

Functie-eisen 
• De voorkeur gaat uit naar een GZ-psycholoog, maar ook basispsychologen worden 

uitgenodigd te solliciteren. Bij gebleken geschiktheid vragen we je om twee referenties. 

• Een uitgesproken affiniteit met oudere mensen 

• Bekend met het werken met het ECD, richtlijnen, regels en protocollen t.a.v. het vakgebied 

• Goede sociale, schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden 

• Competenties: cliëntgericht, zelfstandig, flexibel, samenwerken 
 

Ons aanbod 
Wij bieden een marktconform salaris (CAO VVT), prima secundaire arbeidsvoorwaarden en een 
uitdagende functie binnen organisaties die volop in ontwikkeling zijn.  



 

 
 
 

Contact en reactie 
Voor meer informatie over onze organisaties ga naar www.hethoogeheem.nl of 
www.vredewold.nl. Wil je meer informatie over de genoemde functie dan kun je contact 
opnemen met Nicole Doornbos, manager HRM, telefoon 06 83671630 
 
Je reactie kun je (voor 1 maart a.s.) mailen onder vermelding van “vacature Psycholoog ” 
richten aan sollicitaties@vredewold.nl. Na ontvangst van je sollicitatie nemen we contact met 
je op. 
 
 

http://www.hethoogeheem.nl/
http://www.vredewold.nl/
mailto:sollicitaties@vredewold.nl

