
 

Wijkgezondheidscentrum Lindenholt te Nijmegen zoekt per 1 mei 2022  
een psychosomatisch fysiotherapeut voor 20-24 uur per week. 

 
Wie zijn wij: 
Een Wijkgezondheidscentrum waar enthousiaste professionals samenwerken om zo de best  
mogelijke eerstelijnszorg voor de inwoners van Lindenholt te realiseren. Diverse disciplines zijn in 
ons centrum gehuisvest, waaronder huisartsen, doktersassistentes, praktijkondersteuners 
(somatiek en GGZ), fysiotherapeuten, psychologen, psychiater, maatschappelijk werk, GGD en 
podo- en ergotherapie. Hierdoor zijn er korte lijnen en is overleggen makkelijk. Naast deze 
zorgprofessionals hebben we nog een receptioniste, een administrateur, een secretaresse en een 
directeur. Ons team van fysiotherapeuten bestaat uit twee algemeen fysiotherapeuten, drie 
kinderfysiotherapeuten, een psychosomatisch fysiotherapeut (PSF), een manueel therapeut en een 
bekkentherapeut. 
 
Wat verwachten wij:  

• Je bent (in opleiding voor de) Master psychosomatisch fysiotherapeut, of bereid deze 
opleiding te gaan volgen 

• Je bent positief ingesteld en draagt vanuit die instelling bij aan de sfeer in ons team. 

• Je bent een ondernemende collega die als PSF zijn plek goed kan bepalen binnen het team 
van fysiotherapeuten met diverse specialisaties, maar ook binnen de interdisciplinaire 
samenwerking in het gezondheidscentrum. 

• Je bent iemand die zich verantwoordelijk voelt en mensen kan motiveren, inspireren en 
overtuigen van je expertise en visie. 

• Je hebt affiniteit met de (multiculturele) doelgroep in deze wijk met de daarbij passende, 
leefstijl gerelateerde klachten.  

• Je bent een echte teamplayer die ook goed zelfstandig kan werken 

• Je bent bereid 1 avond in de week te werken 
 
Wat bieden wij:  

• Een enthousiast en goed samenwerkend team 

• Een goede werksfeer 

• Een uitdagende en interessante patiëntenpopulatie 

• Een werkplek waar we van elkaars deskundigheid willen leren 

• De mogelijkheid om samen te werken met alle disciplines van ons centrum 

• Een aanstelling van 20-24 uur voor één jaar met de mogelijkheid, bij een goede match van 
weerskanten tot een vast contract 

• Een salaris dat past bij je expertise en ervaring 

• Mogelijkheden om je zelf verder te ontwikkelen onder andere via scholing 

 
Wat vinden we belangrijk: 
Als zorgverleners geloven wij dat samenwerking met zorg- en welzijnswerkers in ons centrum en in 
de wijk noodzakelijk is voor optimale gezondheid voor de wijkbewoners. Wij halen in het centrum 
veel plezier uit het werk met de patiënten als ook uit de onderlinge samenwerking. De patiënten in 
ons centrum zijn zeer divers, met minder ouderen dan in een gemiddelde praktijk. Wij staan voor 
persoonsgericht en wijkgericht werken. Wij vinden het belangrijk dat de patiënt zoveel mogelijk zelf 
regie houdt.  
Interesse in deze vacature?  
Je kunt je sollicitatiebrief met CV voor 16 januari 2022 mailen naar: 
Wijkgezondheidscentrum Lindenholt, Horstacker 1644, 6546 EX Nijmegen, t.a.v. 
Hanny Verspaandonk, secretaresse: hverspaandonk@wgclindenholt.nl  
Vragen kunnen gesteld worden aan: Carina Wind (fysiotherapeut) via 024-3781818.  
Laat je gegevens achter en we bellen je z.s.m. terug. 
 
 
 


