
 

  

 
Vacature: Basis psycholoog Verslavingszorg (ca. 24-36 uur) 
  
Ben je een ervaren basis psycholoog in de verslavingszorg en geloof je in een multidisciplinaire aanpak van verslaving om de 
kans op terugval duurzaam terug te dringen? Dan zoeken wij jou! 
 
Wij zijn op zoek naar meerdere ondernemende en ambitieuze basis psychologen voor onze poliklinieken in Amsterdam, 
Arnhem, Breda en Eindhoven. Het aantal uren en voor welke polikliniek je gaat werken, bepalen we samen (24-36 uur). 

Over Rodersana 
Rodersana biedt professionele hulp aan cliënten die te kampen met hun verslaving. Soms zijn er naast de verslaving overige co-
morbide ziektebeelden aanwezig.  Vaak hebben deze cliënten door hun verslaving problemen om richting te geven aan hun 
dagelijks leven. Behandelingen worden geboden vanuit de kliniek in Oirschot en op onze ambulante locaties in Amsterdam, 
Arnhem, Breda en Eindhoven. 
 
Binnen de behandelingen bij Rodersana staat de cliënt centraal en wordt deze nauw bij de behandeling betrokken. Het 
behandelprogramma bevat groepstherapie, cognitieve gedragstherapie, psycho-educatie en individuele therapie.  

Hoe ziet je takenpakket eruit? 
Als basis psycholoog bij Rodersana maak je deel uit van een multidisciplinair team van professionals waarin je echt het verschil 
kunt maken voor cliënten en de organisatie. Een greep uit je takenpakket: 

 Het voeren van intakegesprekken en diagnostiek; 

 Uitvoeren van behandelingen, individueel en in groep, met motiverende gesprekstechnieken, CGT-methodieken, 
psycho-eductie en het geven van nazorggroepen; 

 Opstellen van behandelplannen in samenwerking met het behandelteam en de regiebehandelaar; 

 Bijwonen van en een bijdrage leveren aan het multidisciplinair overleg van het behandelteam; 

 Bijhouden van dossiervoering in het EPD; 

 Bijdragen aan de kwaliteit van het behandelaanbod; 

 Deelnemen aan intervisie en supervisie; 

 Onderhouden van contacten in het professionele netwerk (verwijzers). 

Wat breng je mee? 
Om optimaal te passen in ons team verwachten wij van jou dat je cliëntgericht, representatief, accuraat, innovatief en een 
teamspeler bent met aandacht voor de diversiteit in cliëntenprofielen van Rodersana. En je bent in staat om setting bij te dragen 
aan veiligheid en stabiliteit voor cliënten en collega’s. 
Ervaring in de verslavingszorg is een pre. Daarnaast ben je bereid om minimaal een avond per week te werken. 

Wat bieden wij? 
De cultuur van Rodersana laat zich omschrijven als inspirerend, warm, loyaal en cliëntgericht. Rodersana hanteert voor de 
functie de cao ggz en heeft de functie ingeschaald op FWG 60. Rodersana maakt deel uit van het landelijke netwerk van Zorg van 
de Zaak waarbinnen volop mogelijkheden zijn om je te ontwikkelen.  

Interesse? 
Nieuwsgierig geworden of behoefte aan meer informatie dan je op de website kunt vinden? Neem gerust contact op met Leonie 
Langeveld leonie.langeveld@rodersana.nl. Heb je direct al het gevoel dat we bij elkaar passen? Solliciteer via 
sollicitanten@zorgvandezaak.nl. 
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