
SoberCare zoekt een psycholoog 
(met voorkeur voor 36 uur per week) 

Wie zijn wij? 
SoberCare is een jonge, innovatieve GGZ instelling die behandeling biedt aan volwassenen met 
alcoholproblematiek. Uniek aan onze behandeling is dat we cliënten langdurig en intensief volgen. Hierdoor is de 
kans op blijvend staken van alcoholgebruik aanzienlijk groter dan in een reguliere verslavingsbehandeling. Het 
behandelaanbod is geheel online georganiseerd, waarbij er veel aandacht is voor de technische ondersteuning. 
Wij werken met een ervaren en vakkundig geschoold multidisciplinair team. De cultuur binnen de organisatie is 
professioneel en klantgericht. 

Wat houdt de functie in? 
Als psycholoog help je binnen het multidisciplinaire team cliënten om hun alcoholgebruik te staken en hun leven 
weer op de rit te krijgen. Jij als psycholoog doet dit met behulp van de 12 Steps methodiek (Minnesota model) in 
combinatie met cognitieve gedragstherapie (CGT) voor verslaving. De cognitief gedragstherapeutische 
behandeling richt zich op de verslaving, maar ook op andere klachten of aandoeningen die een rol spelen bij het 
in stand houden van de verslaving of die anderszins het leven van cliënten nadelig beïnvloeden. Je 
werkzaamheden zijn hoofdzakelijk behandelend van aard. Je staat als basispsycholoog onder supervisie van een 
ervaren psycholoog/supervisor VGCt en je bent niet eindverantwoordelijk voor de behandeling. Je kan als je dat 
wilt de supervisie over je werkzaamheden laten gelden binnen het opleidingstraject voor de VGCt. Hiërarchisch 
ontvang je leiding van de directeur medische bedrijfsvoering. Je zal voor een groot deel vanuit huis of een 
andere zelf gekozen locatie werken. 

De werkzaamheden: 
Je werkzaamheden bestaan uit het geven van individuele behandeling met behulp van de 12 Steps methodiek en 
cognitieve gedragstherapie. De behandelresultaten registreer je in het elektronisch patiëntendossier. Je geeft in 
werkbegeleiding en supervisie op regelmatige basis inzicht in de voortgang van de behandeling. 

Wat neem je mee? 
• Je bent gediplomeerd basispsycholoog (WO niveau). 
• Je hebt affiniteit en ook ervaring met behandeling van alcoholproblematiek. 
• Je hebt kennis van en ervaring met 12 Steps en/of cognitieve gedragstherapie bij verslaving of bent bereid je 
daarin te verdiepen. 
• Bij voorkeur ben je bezig met de opleiding tot gedragstherapeut VGCt. 
• Je hebt algemene kennis van andere gedragsaandoeningen zodat je comorbiditeit tijdig kan signaleren. 
• Je beheerst de Engelse taal goed. 
• Je bezit mensenkennis en kan je verbaal goed uitdrukken 
• Je hebt interesse in E-health en recente ontwikkelingen op dit gebied. 

Wat hebben wij te bieden? 
Wij bieden een uitdagende functie in een innovatieve, dynamische omgeving met veel ondersteuning. Wij bieden 
een contract voor 36 uur per week voor bepaalde tijd van een jaar met mogelijkheid tot verlenging. Het salaris is 
conform CAO GGZ functiegroep 60 (minimaal € 2.877,- en maximaal € 4.486,- bruto per maand bij een fulltime 
dienstverband) en afhankelijk van relevante ervaring. Ben je geïnteresseerd? 

Herken jij je in onze wensen en beschik je over aantoonbare talenten en (bij voorkeur) ervaring, dan nodigen wij 
je van harte uit om te reageren. Dit kan door je sollicitatie te sturen naar: sabine@sobercare.nl 
Contractduur 12 maanden,  soort dienstverband: Bepaalde tijd


