
Dedimo zoekt een GZ-psycholoog voor
32-36 uur per week

Wat houdt de functie in?
Je werkt als GZ-psycholoog binnen Dedimo voor SoberCare en ADHDcentraal.

Dedimo is een portfolio van een vijftal zorginitiatieven in de geestelijke gezondheidszorg.
Deze initiatieven worden vanuit een centrale staf aangestuurd en ondersteund. De
gemeenschappelijke deler in deze deelnemingen is de ambitie om op een innovatieve
manier de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg te leveren. De groep is sterk
gegroeid over de afgelopen jaren. De vijf initiatieven zijn;

● ADHDcentraal: het expertisebureau voor ADHD bij volwassenen.
● WPEX: verzorgt psychiatrische neuropsychologische en

verzekeringsgeneeskundige expertise onderzoeken.
● QS Gezondheidsmanagement: verzorgt diagnose, behandeling en re integratie bij

psychisch verzuim (ARBO).
● SoberCare: expertisebureau voor de behandeling van alcoholverslaving. Het

programma wordt grotendeels digitaal aangeboden.
● InTune Sleep Solutions: expertisebureau op het gebied van slaapstoornissen bij

volwassenen.

De werkzaamheden:
Sobercare;
Als GZ-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 cognitieve gedragstherapie (CGT) voor verslaving in combinatie met
de methodiek van de 12 stappen. De 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. Daarnaast doe
je werkzaamheden voor ADHDcentraal.

ADHDcentraal;
Binnen ADHDcentraal geef je intervisie en supervisie aan onze collega basispsychologen
en ben je beschikbaar voor consulten. Ook neem je deel aan het kernteam psychologen.

Wat neem je mee?
● Je hebt een afgeronde opleiding tot GZ-psycholoog (met een BIG-registratie);
● Je hebt affiniteit en ervaring met behandeling van alcoholproblematiek;
● Je hebt kennis van en ervaring met cognitieve gedragstherapie bij verslaving;
● Je beheerst de Engelse taal goed;
● Kennis van, ervaring in en affiniteit met mensen met ADHD is een pré;
● Bij voorkeur ben je geregistreerd als Cognitief Gedragstherapeut VGCt of

○ je bent bezig met de opleiding tot gedragstherapeut VGCt;
● Je hebt interesse in E-health en recente ontwikkelingen op dit gebied;
● Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring

Omtrent Gedrag (VOG) vereist.



Wat hebben wij te bieden?
● Kleinschalige (multidisciplinaire) teams met deskundige en prettige collega’s met

een fijne werksfeer;
● Een vast contract;
● Een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket met aantrekkelijk fiscale voordelen;
● We bieden een reiskostenvergoeding en treinkaart voor de gemaakte kilometers;
● Over flexibele werktijden en parttime werken valt altijd te praten. Via onze online

behandelingen is een deel van de werkweek thuiswerken ook een optie;
● In de toekomst de mogelijkheid tot deelname aan wetenschappelijk onderzoek;
● Wij bieden een contract voor 32-36 uur per week. Het salaris is afhankelijk van

de relevante ervaring. Het salaris is concurrerend en er worden goede secundaire
arbeidsvoorwaarden, inclusief een goed pensioen, geboden;

● Hiërarchisch ontvang je leiding van de directeur medische bedrijfsvoering. Je zal
voor een deel vanuit huis of een andere zelfgekozen locatie werken.

Ben je geïnteresseerd?
Herken jij je in onze wensen en beschik je over aantoonbare talenten en ervaring, dan
nodigen wij jou van harte uit om te reageren. Je kunt je interesse kenbaar maken door
je motivatie en CV te sturen naar vacatures@dedimo.nl Mocht je nog vragen hebben
over de inhoud van de functie, dan kun je mailen naar vacatures@dedimo.nl of bel met
onze recruiter Brenda Bootsma via 06-52472467

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op een nader te bepalen tijdstip.


