
Klinisch neuropsycholoog 
Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen 

• Standplaats Utrecht / Almere 
• Uren per week 12 
• Maandsalaris € 3.967 - € 5.919 
• Salarisniveaus chaal 13 

• Niveau Master / doctoraal 
• Vakgebied Sociaal  /  maatschappelijk  /  welzijn 
• Vacaturenummer DJI_086_18 
• Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd) 

 

Functieomschrijving 

Neuropsychologie in het Pieter Baan Centrum 

In het Pieter Baan Centrum wordt in opdracht van de rechtbank multidisciplinair onderzoek 
verricht naar verdachten van strafbare feiten. Uit dit onderzoek kan de indicatie voortkomen 
voor uitgebreid neuropsychologisch onderzoek om neurocognitieve functiestoornissen in 
kaart te brengen. 

Nu het kennisgebied van de neuropsychologie steeds groter wordt en de integratie van de 
kennis over functiestoornissen steeds relevanter wordt in de forensische setting, zijn wij op 
zoek naar een vaste klinisch neuropsycholoog. 

Inhoud van het werk 

De klinisch neuropsycholoog is ondergebracht bij de vakgroep Psychologie en is op indicatie 
lid van het multidisciplinair onderzoeksteam. De klinisch neuropsycholoog kan hierin de rol 
aannemen van consultent voor collega’s, maar ook van zelfstandig onderzoeker. Hierbij wordt 
de klinisch neuropsycholoog ondersteund door medewerkers van de Dienst Ondersteuning 

Psychodiagnostiek. 

De neuropsycholoog ontwikkelt protocollen ten behoeve van de vastlegging van de bijdrage 
van het neuropsychologisch onderzoek aan de klinische pro Justitia rapportage, ten behoeve 
van de integratie van het neuropsychologisch rapport in het uiteindelijke rapport. 

De klinisch neuropsycholoog signaleert ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied, doet 
verbetervoorstellen voor de neuropsychologische bijdrage aan de klinische rapportage en 
levert een bijdrage aan de implementatie van actuele wetenschappelijke inzichten uit het 
vakgebied van de (forensische) neuropsychologie. 

Tot slot rapporteert en adviseert de klinisch neuropsycholoog over de eventuele noodzaak van 
neuropsychologische behandeling of zorgverlening bij een observandus. 



 

Functie-eisen 

De klinisch neuropsycholoog beschikt over WO werk- en denkniveau in een voor deze functie 
relevante richting en heeft de postdoctorale opleiding tot klinisch neuropsycholoog afgerond. 
Hij/zij beschikt over een BIG-registratie en heeft affiniteit met forensisch onderzoek. Een 
registratie in het NRGD is een pré, maar geen vereiste. 

De klinisch neuropsycholoog beschikt aantoonbaar over relevante ervaring in het leveren van 
een professionele bijdrage aan (forensisch) diagnostisch onderzoek. Hij/zij is een deskundig 
en verbindend lid van het multidiciplinair onderzoeksteam en is in staat om in contact te 
treden met de observandus en in korte tijd een werkrelatie op te bouwen. 

De klinisch neuropsycholoog is creatief en origineel in denken en handelen waardoor hij/zij 
een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied binnen en buiten het PBC 
kan leveren. 

De klinisch neuropsycholoog is, binnen de gestelde kaders, bevoegd om zelfstandig keuzes te 
maken ten aanzien van onderzoek en diagnose en gedragsneurologische adviezen. De klinisch 
neuropsycholoog is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn/haar bijdrage aan de klinische 
rapportage en de daarin opgenomen adviezen en conclusies. 

Wet- en regelgeving en DJI-richtlijnen, mandateringsregelingen en gedragscodes NIFP, 
beroepscodes en PBC protocollen en processen zijn kaderstellend. Diagnostiek en rapportages 
zijn conform de standaard, zoals deze wordt gehanteerd binnen de beroepsgroep van de 
neuropsychologie in de reguliere gezondheidszorg. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

• Salarisniveau schaal 13 
• Maandsalaris Min € 3.967 – Max. € 5.919 (bruto) 
• Dienstverband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd) 
• Minimaal aantal uren per week 12 
• Maximaal aantal uren per week 12 

 

Overige arbeidsvoorwaarden 

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 
13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en 
biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder 
meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een 
extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je 
een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je 
arbeidsvoorwaardenpakket. 

 



Bijzonderheden 

Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als VWNW- of (medisch) 
herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of 
mobiliteitsadviseur aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief.  

Het Pieter Baan Centrum verhuist in de loop van 2018 naar een locatie in Almere. Dit 
betekent dan ook dat de plaats van tewerkstelling gaat wijzigen van Utrecht naar Almere. 

Meer over de functiegroep Medicus / Gedragswetenschapper 

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het 
maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men 
inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid. 

Meer over jouw toekomstige afdeling 

NIFP 

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) is een centrum 
van expertise en kennis op het gebied van de forensische psychiatrie en psychologie. Het 
instituut verricht objectief forensisch gedragskundig onderzoek voor onder andere het OM en 
de Rechtspraak. Daarnaast bieden de psychiaters van het NIFP behandeling aan mensen in 
detentie en in vreemdelingenbewaring. 

Locatie Pieter Baan Centrum 

Het Pieter Baan Centrum (PBC) is de psychiatrische observatiekliniek. Het is formeel een 
Huis van Bewaring met een specifieke taak: het uitbrengen van adviezen Pro Justitia. Dit 
betekent dat gedragsdeskundigen van het PBC observandi onderzoeken die verdacht worden 
van het plegen van ernstige geweldsmisdrijven. 

Per jaar worden ca. 220 observandi onderzocht. Vervolgens adviseren de gedragsdeskundigen 
aan de rechter of het Ministerie van Justitie over de toerekeningsvatbaarheid, de kans op 
recidive en een eventuele behandeling van de verdachte. 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële 
Inrichtingen 

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook 
aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt 
en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. 

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van 
mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om 
een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 13.000 
collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en 



detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig 
met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo 
bijzonder. Want recht raakt mensen. 

Contactpersonen 
Voor meer informatie over deze vacature: 

De heer C. Salet, hoofd psycholoog pbc 

08807 10802 

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure: 

Shared Service Center DJI, Loket Werving & Selectie 

werken@dji.minjus.nl 08807 54321 
 

Digitaal solliciteren 
 
Solliciteer snel en gemakkelijk op deze vacature. Zowel mannen als vrouwen worden 
uitgenodigd te solliciteren, tenzij anders vermeld. Acquisitie naar aanleiding van deze 
vacature wordt niet op prijs gesteld! 
 
U kunt reageren middels onderstaande link naar het reactieformulier opengevallen functies. 
 
https://serviceportaal.dji.minjus.nl/ufs/ufsmain?formid=FORMLOADER_SP&FORM_ID=169&ebd=0&

ebp=10&ebz=5_1391598208142 

 


