
 
Psycholoog bij WeQuit  

WeQuit is een innovatieve organisatie die rokers helpt te stoppen met roken. De 

organisatie onderscheidt zich door een laagdrempelige en effectieve 

behandelwijze. Tijdens de sessies zijn cliënten thuis of een plek die hen uitkomt 

waarbij ze via videogesprekken deelnemen aan individuele of groepssessies. In 

kleine groepen (max zes deelnemers en een psycholoog / CGW-er) volgen 

cliënten na de intake 6 sessies met een follow-up na 6 en 12 maanden. Tijdens 

het traject worden deelnemers al dan niet ondersteund door nicotinevervangende 

middelen (NVM) of medicatie. WeQuit werkt evidence based, volgens de 

zorgmodule stoppen met roken en volgt de laatste richtlijnen.  

De functie  

Als behandelaar voer je zelfstandig online (groeps)behandelingen uit en werk je 

vanuit huis. Het behandelprogramma bestaat uit motiverende gespreksvoering en 

cognitieve gedragstherapie. Na de intake worden deelnemers ingedeeld in een 

traject van 6 sessies. Deze worden door jou uitgevoerd. In korte sessies bespreek 

je wekelijks een nieuw thema met je cliënten. De trajecten zijn geprotocolleerd.  

Je taken:  

• Uitvoeren van online (groeps)behandelingen via videogesprekken.  

• Beknopt registreren van handelingen rondom de eigen werkzaamheden en 

zorgdragen van rapportages.  

Wat wij zoeken  

• Behandelaren met een afgeronde (WO) opleiding psychologie of Cognitief 

gedragstherapeutisch werkers (cgw).  

• Minimaal een jaar werkervaring met CGT als basispsycholoog / CGW-er, 

• Ervaring in verslavingszorg is een pre.  

• Minimale beschikbaarheid is twee avonden (18:00 – 21:00) per week. 

Daarnaast zijn ook uren overdag mogelijk.  

• Affiniteit met innovatieve zorg en technologie, zoals E-health / 

videogesprekken.  

• Je bent betrouwbaar, gemotiveerd en werkt nauwkeurig.  

• Je bent bij voorkeur ingeschreven bij de kamer van koophandel (of bent 

bereid dit te doen) 

Wat wij bieden  

We bieden je een dynamische functie in een team met enthousiaste en bevlogen 

collega’s. Je krijgt een flexibel contract op ZZP-basis. We vinden ontwikkeling van 

onze medewerkers erg belangrijk en geven deskundigheidbevordering aan 

collega’s op het gebied waar we zelf veel kennis van hebben. Dit doen we oa 

middels trainingen CGT en tabaksgebruik, kennis van tabak en supervisie.   

Indien je interesse hebt in deze functie, mail dan je CV en korte motivatie aan 

Joris  joris@wequit.nl.  
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