
 

Wil jij echt het verschil kunnen maken in iemand zijn leven en heb je affiniteit met de verslavingszorg? Ben je op zoek 

naar een mooie uitdaging en kan je iemand confronteren met zijn gedrag en keuzes? Vind je collegialiteit en ruimte voor 

zelfontwikkeling belangrijk? Wij zijn direct op zoek naar een psycholoog/behandelaar en een enthousiaste nieuwe 

collega! 

Waarom werken bij IGHD: 

De zorg voor en begeleiding van onze patiënten staat bij IGHD altijd op 1. Wij onderscheiden ons door intensief contact 

met onze doelgroep en maximale aandacht voor onze patiënten. Doordat wij werken met een beperkte groepsgrootte (3 

psychologen op 6 patiënten) kunnen wij dan ook maximaal behandelresultaat behalen. Zo ben jij op unieke wijze zeer 

nauw betrokken bij het traject van de patiënt. 

Je komt terecht in een jong en gedreven team van psychologen waarmee je nauw zult samenwerken en van wie je een 

hoop van elkaars visie en inzichten kan leren. Daarnaast ga je samenwerken met ervaringsdeskundige begeleiders die 

patiënten ondersteunen in hun traject naar een nieuw en clean leven in herstel. Binnen IGHD zijn we open en transparant 

en wordt er geluisterd naar jouw mening. 

Wat ga je doen 

Direct patiëntcontact is voor ons het allerbelangrijkste. Binnen je functie als psycholoog/behandelaar bij IGHD ben je 

(mede-) verantwoordelijk voor de individuele- en groepsbehandeling van onze patiënten. Onder andere door middel van 

psycho-educatie, familiegesprekken en op CGT gebaseerde therapievormen draag je bij aan een nieuw leven voor de 

patiënt en zijn omgeving. Dit zal gebeuren in een klinisch zorgtraject van 28 dagen, waarbij wordt uitgegaan van de 

principes van het Minnesota model. 

 

Wat verwachten wij van je? 

• Je hebt een afgeronde wo master Psychologie of zit in de afrondende fase 

• Een beschikbaarheid van 36 uur per week 

• Je bent in bezit van een LOGO-verklaring of je hebt de mogelijkheid om deze aan te vragen 

• Je hebt affiniteit met de verslavingszorg 

• Je kan goed samenwerken met anderen, maar bent ook in staat om op verantwoordelijke wijze je eigen 

beslissingen te maken 

• Traktaties bij speciale gelegenheden in de vorm van taart, lunch of andere lekkernijen 

 

Wat bieden we je 

• Een gebruikelijk aan de branche gerelateerd salaris                                                                         

• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder; vakantiegeld, pensioensregeling, fiets- en/of scooterplan en 

een eindejaarsuitkering  

• De mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen met behulp van verschillende cursussen 

• Elke vrijdag een nuchtere VrijMiBitterbal met diverse hoogwaardige snacks en gezelligheid 

• Diverse teamuitjes 

 

Mail je c.v. naar martijn@ighd.nl of App naar 06-29 033480 of bel met 010-4232711en kom op gesprek. 

mailto:martijn@ighd.nl

