
Wij zijn ter versterking van ons team op zoek naar een:   
  

Psycholoog / GGZ Agoog   

  
Werkweek:  tussen 24 - 36 uur per week   
Standplaats:  Voorthuizen   
  
Het verschil maken voor en met mensen die het verschil nodig hebben. Samen in een team van 
betrokken professionals waarin iedereen zijn of haar eigen ervaringen en expertise inzet om 
met onze cliënten het beste resultaat te behalen. Dat betekent werken bij SolutionS.   
  
Al meer dan tien jaar zijn wij toonaangevend binnen de verslavingszorg in Nederland, daar zijn 
we trots op. Wij bieden zowel ambulante therapie als een integraal klinisch programma 
gericht op de behandeling van dosering- en verslavingsproblemen, zoals alcohol, drugs en 
medicijnen.  
  
We voelen ons verantwoordelijk voor méér dan het enkel bieden van verslavingszorg. Zo 
vinden wij het belangrijk om het taboe op het hebben van een verslaving te doorbreken. Dan 
zullen mensen eerder om hulp vragen en kunnen we helpen om ‘erger’ te voorkomen.  
  

De functie  
Als Behandelaar/Counselor ben je verantwoordelijk voor het opstellen en 
uitvoeren van  behandelplannen voor cliënten met verslavingsproblematiek. Je maakt deel 
uit van een multidisciplinair team dat bestaat uit ervaringsdeskundigen, psychiaters, GZ-
psychologen en verslavingsartsen. Ons behandelprogramma heeft als basis 
de 12- Stappen van het Minnesota Model. Daarnaast  werken we  onder meer 
met CGT, psychotherapie en creatieve therapie.  
Counselor bij SolutionS zijn betekent dat je maximaal 5 cliënten in je caseload hebt, dit past 
bij onze intensieve manier van behandelen. Als counselor behandel je cliënten individueel 
maar ook groepsgewijs.  
  

Wij vragen  
Voor deze functie is het vereist dat je een afgeronde universitaire opleiding als 
psycholoog hebt of een afgeronde HBO- opleiding  SPH of Social Work .  
Je hebt  affiniteit met het behandelen van verslavingsproblematiek, je bent 
nieuwsgierig, proactief en gericht op samenwerken.   

Wij bieden  
Een mooie functie in een team met bevlogen professionals in een organisatie die echt 
ergens voor staat. We hebben een team waar hard wordt gewerkt, maar waar het ook gezellig 
is en je je verder kunt ontwikkelen. Het is geen kantoorbaan van 9-5, maar je werkt ook buiten 
kantoortijden, in de avond en het weekend. We zijn aangesloten bij de CAO GGZ . Deze CAO 
biedt een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding 
en ervaring.   

Interesse?  
Wil je na het lezen van deze vacature direct solliciteren dan willen we je vragen dit bij 
voorkeur te doen via onze website. Je kunt ook je CV en motivatiebrief naar ons 



mailen via solliciteren@solutions-center.nl. Mocht je nog vragen hebben over deze vacature, 
dan kun je contact opnemen met Harold Bijnen via 033 – 204 85 50.  
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