
Vacature:  
Psychosomatisch Fysiotherapeut (i.o)      

Ben jij die enthousiaste psychosomatisch fysiotherapeut (i.o.) die op zoek is naar een uitdagende 
baan? Help jij graag mensen om het beste uit zichzelf te halen? Dan zoeken wij jou!    

Wat zoeken wij? 
We zijn op zoek naar een psychosomatisch fysiotherapeut (i.o.) die ons team in 
Woudenberg komt versterken.  Als psychosomatisch fysiotherapeut (PSF) ben je goed in 
het begeleiden van cliënten met matige en hoge complexiteit die hierbij een hulpvraag 
gerelateerd aan het bewegend functioneren hebben. Je hebt vaardigheden op het gebied 
van het uitdiepen van de hulpvraag waarbij je de cliënt kunt motiveren om verder te kijken 
dan alleen de klacht. Samen met de cliënt stel je een passend behandelplan op om tot 
haalbare resultaten te komen.  

Wat houdt het werk in? 
o Het werken als PSF op onze locaties in Woudenberg 
o Samenwerken binnen een tof team fysiotherapeuten en samenwerkingspartners 
o Een baan binnen een dynamische onderneming die bezig is met innovatie, curatieve 

zorg, preventie en beweegproducten 
o Veel mogelijkheden op de werkvloer met o.a. specialisaties als oncologische 

fysiotherapie, manuele therapie, een COVID-expertgroep, kinderfysiotherapie en 
hart- en longrevalidatie. 

Jouw talenten: 
Je hebt affiniteit met het begeleiden van cliënten met persisterende pijnklachten. Je staat 
open voor samenwerkingen binnen het team en daarbuiten, met andere specialismen en 
zorgverleners. Je bent creatief, ruimdenkend en vindt het leuk om mee te denken in 
mogelijkheden en ontwikkelingen. Daarnaast beschik je over een goede dosis 
communicatievaardigheden, ben je klantgericht en vind je het leuk om proactief contacten 
te onderhouden met onze verwijzers in de regio. 

Wat kunnen wij bieden? 
o Samenwerking met een ervaren geregistreerd PSF 
o Groeibaan in aantal uren, ook mogelijk i.c.m. algemeen fysiotherapie 
o Ruimte om innovatieve ideeën te ontwikkelen en te ontplooien 
o Afwisseling, uitdaging en plezier 
o Mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling 
o Een gezellig en dynamisch team van collega’s  
o Locatie met een goede basis in multidisciplinaire samenwerkingen  

Interesse in deze leuke baan? 
Ben jij die gezellige, doorpakkende en ambitieuze psychosomatisch fysiotherapeut (i.o.) die 
wij zoeken en ben jij toe aan een nieuwe uitdaging? Stuur dan jouw motivatiebrief en CV 
naar. 
 
Geeresteingroep Locatie Woudenberg (de Schans en/of Geerestein) 
t.a.v. Harmke van der Vinne 
T: 033-2861983 
E: vacature@geeresteingroep.nl 


