
De Robert Coppes Stichting ondersteunt volwassenen 

die een visuele beperking én bijna altijd ook lichamelijke, 

cognitieve, psychosociale en/of psychiatrische problemen 

hebben. Juist die combinatie maakt het leven vaak 

complex. Onze professionals zoeken altijd naar mogelijkheden zodat cliënten het leven 

kunnen leiden zoals zij dat graag willen. We komen op voor hun belangen, altijd en overal. 

Gewoon, omdat we van mensen houden.  

Wil je meer weten over onze visie op zorg?  

Beluister hier ons visiegedicht.  

 

Wij bieden verschillende vormen van ondersteuning: 24-uurs zorg in onze woonvormen in 

Vught, gespecialiseerde begeleiding en behandeling bij mensen thuis in bijna heel Zuid-

Nederland en dagbesteding op maat in Vught en Nijmegen.  

Wij zijn op zoek naar een:  

GZ-psycholoog m/v  

24 – 36 (nog nader te bepalen) uur per week  

Wij zijn op zoek naar een inspirerende collega die het een uitdaging vindt om de taken 

samen met o.a. onze huidige gedragswetenschappers op te pakken.  

Taak/rol  

Jouw inzet wordt gevraagd op twee gelijkwaardige gebieden: zorg en expertise-ontwikkeling. 

Zorg 

Als GZ-psycholoog ben je betrokken bij een of meerdere woonlocaties en/of een van de 

ambulante teams. Je ondersteunt de teams en bij cliëntgerichte vragen en bent als 

regiebehandelaar inhoudelijk verantwoordelijk voor de zorgplannen. Het bieden van 

individuele psychologische behandeling is onderdeel van de functie. Dit geldt ook voor jouw 

actieve betrokkenheid bij indicatiestellingen.  

Je bent in staat om je kennis te vertalen in concrete plannen en adviezen voor medewerkers 

en cliënten. Hierbij houd je, soms op creatieve wijze, rekening met de impact die de 

verschillende beperkingen náást de visuele beperking (lichamelijk, psychisch of sociaal) op 

de cliënt kunnen hebben. Eveneens houd je rekening met de context waarbinnen die impact 

zich voordoet. Het begeleiden van onze cliënten vraagt maatwerk. Door die ingewikkelde 

combinatie is er vaak een verminderd vermogen om te compenseren voor het visusverlies en 

vice versa. Ook is er daardoor bijna altijd sprake van een verhoogde psychische 

kwetsbaarheid. De gevolgen van de stapeling van problemen maakt het extra moeilijk om 

‘gewoon mee te doen’.  

Je werkt samen met cliënten aan een zo zelfstandig mogelijk leven. De mogelijkheden staan 

hierbij centraal. Het is belangrijk dat je open staat voor hun ideeën en gedachten en hen 

daarnaast ook kunt stimuleren tot persoonlijke en/of sociale ontwikkeling.  



Expertise-ontwikkeling  

Je neemt deel aan (o.a. wetenschappelijke) expertiseprojecten en expertisegroepen. De 

Robert Coppes Stichting heeft samenwerkingsrelaties met meerdere onderzoeksinstellingen 

en medewerkers in dienst die promotieonderzoek uitvoeren. 

Je bent in staat samen met de afdeling Leren & Ontwikkelen opleidingen vorm te geven en 

als docent op te treden. Vooral op het gebied van de combinatie van visuele en 

psychiatrische problematiek valt kennis nauwelijks van elders te halen. Hierin hebben wij zelf 

een sterke voortrekkersrol. 

Je bent praktijkopleider van onze opleidingen tot GZ-psycholoog. Op dit moment betreft dit 

twee collega-gedragswetenschappers. We werken hierin nauw samen met Reinier van Arkel,  

een gespecialiseerde aanbieder van psychische en psychiatrische hulpverlening.  

Je zult verder ook gevraagd worden actief mee te denken bij zorginhoudelijke beleidsmatige 

vragen.  

Pas jij bij de Coppes? 

Wij werken vanuit het principe van zelforganisatie. Dat betekent dat onze teams veel eigen 

regelruimte hebben om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen, om samen te werken en 

om zich als groep te ontwikkelen. Een Coppes professional onderschrijft onze visie en 

kernwaarden en vertaalt deze naar de dagelijkse praktijk. We verwachten van jou een open, 

eerlijke en gelijkwaardige houding naar cliënten en collega’s. Je bent gedreven om te blijven 

leren en ontwikkelen.  

Wat bied jij?  

• Je hebt (minimaal) een afgeronde universitaire opleiding psychologie/pedagogiek en 

bent BIG-geregistreerd GZ-psycholoog;  

• je hebt minstens 5 jaar ervaring in het werken als GZ-psycholoog;  

• Je kunt zelfstandig werken en staat stevig in je schoenen;  

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden, bent aanspreekbaar en kunt ook 

anderen aanspreken (actieve feedbackhouding);  

• Je bent bereid deel te nemen aan de bereikbaarheidsdienst van de 

gedragswetenschappelijke dienst; 

• Je levert een voorname bijdrage aan de expertise-ontwikkeling van onze 

medewerkers en voor onze doelgroep; 

• Je toont initiatief en beschikt over improvisatievermogen, ook in crisissituaties.  

 

Wat bieden wij?  

De Robert Coppes Stichting biedt je een uitdagend en gevarieerd takenpakket in een goede 

werksfeer. Binnen de Coppes is er volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en is een 

breed pakket aan opleidingsmogelijkheden beschikbaar voor alle medewerkers. We bieden 

je een dienstverband van 24-36 uur per week. De duur van het dienstverband is in eerste 

instantie voor een jaar, hierover worden in de procedure met elkaar nadere afspraken 

gemaakt. De functie is ingeschaald in schaal FWG 65. De arbeidsvoorwaarden zijn conform 



de CAO Gehandicaptenzorg. Op basis van deze CAO biedt de Robert Coppes Stichting een 

volledige dertiende maand als eindejaarsuitkering.  

Meer informatie  

Voor informatie over onze doelgroep: mensen met een visuele beperking en bijkomende 

problematiek, verwijzen wij je graag naar onze website: www.robertcoppes.nl  Neem voor 

meer informatie contact op met Peter Verstraten, manager zorginhoudelijke ondersteuning, 

telefoonnummer 073-6579157.  

Motivatiebrief met CV kun je tot 25 juni 2020 sturen of mailen naar afdeling P&O, t.a.v. Luc 

Hendriks, Vlasmeersestraat 38a, 5261 TD in Vught, lhendriks@robertcoppes.nl.  

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst. 

http://www.robertcoppes.nl/
mailto:lhendriks@robertcoppes.nl

