
 
Word jij onze nieuwe collega? 

 

Vacature 
Psychosomatisch fysiotherapeut voor 16-32 uur 

 
Wij zijn op zoek naar een psychosomatisch fysiotherapeut die ons team komt versterken per 1 januari 

In verband met de verhuizing van een collega naar het oosten van het land, zoeken wij 
een nieuwe collega. Psychosomatiek is een diepgewortelde en groeiende tak in onze 

praktijk waardoor we de uren die vrijkomen graag (deels) vervangen voor een 
psychosomatisch fysiotherapeut. 

 
Binnen deze functie speel je een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de praktijk. Je bent iemand die 
weet wat je doet en kan, die de kracht van samenwerken inziet en hier een actieve bijdrage in levert. Die de 
mens als geheel behandelt en de klacht daarin meeneemt. Je neemt graag initiatief en vindt het leuk het team 
te betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Je denkt mee met nieuwe ontwikkelingen voor de praktijk en vindt het 
leuk deze ideeën verder uit te werken in de praktijk. (denk aan toepassingen gericht op e-health, workshops, 
alternatieve inkomsten). 
 
Jouw profiel: 

- Je hebt hart en ziel voor de patiënt 
- Je behandelt niet met de deur dicht maar zoekt samenwerking met collega’s en externen 
- Je bent op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld 
- Je werkt doelgericht en bent transparant in jouw handelen richting collega’s en patiënt 
- Je bent minimaal 16 tot 32 uur beschikbaar. Het exact aantal uren is bespreekbaar. 

 
De praktijk 
Bij Fysiotherapie Praktijk Wittevrouwen is een middelgrote praktijk. Je treft een team van 7 therapeuten en 1 
front office medewerker. De praktijk bestaat ruim 32 jaar en is bij patiënten bekend om haar persoonlijke en 
kleinschalige zorg. De psychosomatiek zit al tientallen jaren in de praktijk geworteld.  
Wij zijn bewust geen PLUS praktijk, zodat we meer tijd hebben voor onze patiënten en meer werkplezier. We 
richten ons wel op onderlinge samenwerking en daar buiten en denken na over toekomstbestendige zorg. Je 
zal onderdeel gaan uitmaken van een divers team in zowel ervaring als specialisaties en krijgt een werkplek in 
het hartje van Wittevrouwen (nabij het centrum van Utrecht). Daarnaast hebben we een tweede locatie in de 
huisartspraktijk Vogelenbuurt. We willen onze praktijk doorlopend specialiseren op onze aandachtsgebieden: 
hoofdpijn, schouderpijn, duizeligheid, psychosomatiek.  
 
Wij bieden:  
 

- Een vast salaris, afhankelijk van kennis en ervaring  
- Een jaarovereenkomst óf zzp overeenkomst is bespreekbaar 
- Op jouw privé afgestemde werktijden. Je werkt 1 doordeweeks avond 
- Overwegend psychosomatische behandelingen maar ook de afwisseling van de algemene 

fysiotherapie (60/40) 
- Samenwerking in het team met verschillende specialisaties waaronder twee ervaren psychosomatisch 

fysiotherapeuten 
- Elke week teamoverleg, elke twee maanden inhoudelijk teamoverleg 
- Scholing op onze kosten met een persoonlijk (en dekkend) scholingsbudget 
- Lidmaatschapskosten worden vergoed 
- 8% vakantiebijdrage 
- Pensioenopbouw 
- Een wekelijks verzorgde teamlunch 

 
Solliciteren: 
Kijk je ernaar uit om jouw kennis en ervaring te gaan gebruiken om samen te werken in onze praktijk? Stuur 
dan z.s.m. je motivatiebrief en CV naar fysiomarjet@praktijk-wittevrouwen.nl.  


