
   
 

 

Het Nederlands Centrum voor Seksverslaving (NCVS) is ontstaan vanuit compassie voor iedereen die 
getroffen wordt door de ontluisterende effecten van seksverslaving. Of dit nu de verslaafde zelf is, de 
partner wiens leven overhoop komt te liggen of het stel dat zich onmachtig voelt elkaar nog te 
bereiken als gevolg van deze verslaving. 
Wij willen deze mensen van gespecialiseerde, bevlogen en kwalitatieve hoogstaande hulp voorzien. 
Alles onder 1 dak, voor alle getroffenen. Tevens is onze missie een belangrijke steen bij te dragen bij 
de bewustwording rondom deze verslaving en te helpen bestaande taboes te doorbreken. 
 

Uniek aan onze aanpak is de integrale benadering van seksverslaving. Bij het NCVS staat niet alleen 

de verslaving centraal, maar wordt maatwerk geleverd met oog op de cliënt en diens systeem. De 

seksverslaving wordt zowel benaderd vanuit de verslavingskunde alsmede vanuit de seksuologie. In 

de behandeling is ook veel aandacht voor de impact van de verslaving op het systeem van de cliënt. 

Partnerrelatietherapie is vaak onderdeel van de behandeling. 

De methode die we gebruiken blijkt goed aan te slaan en we zijn een groeiend centrum. Dit verlangt 

een uitbreiding van ons multidisciplinaire team. Daarom zoeken wij op korte termijn een parttime 

Behandelaar/casemanager (basispsycholoog bij voorkeur geregistreerd als 

psycholoog NIP) 

Ben jij een basispsycholoog en heb je affiniteit met verslaving, seksualiteit en/of 

partnerrelatiedynamieken? Ben je sterk empathisch en weet je met je open houding een veilige 

werkrelatie te bewerkstelligen met de cliënt? Dan maken we graag kennis met jou!  

Wat worden je werkzaamheden? 

• Uitvoeren van de eerste screening. 

• Afnemen van de biografie in het intakeproces van de cliënt.  

• Begeleiden van de individuele trajecten. 

• Meedraaien bij onze groepsbehandelingen. 

• Het coördineren van de totale caseload van het NCVS. Hieronder valt het bewaken van het 

proces van aanmelding tot afronding van al onze cliënten, het initiëren en organiseren van de 

multidisciplinaire overleggen en het bijwonen van cliëntgesprekken. 

• Bijdragen aan de ontwikkeling, implementatie en stroomlijning van organisatieprocessen 

rondom onze cliëntzorg.  

• Deelnemen aan multidisciplinair overleg.  

• Opstellen van behandelplannen en deze bespreken met cliënten. 

• Het registreren van de eigen verrichtingen in het EPD. 

• Het geven aan feedback aan de organisatie. 

Jouw profiel 

• Je hebt een afgeronde WO-opleiding in de psychologie. Specialisatie en/of werkervaring in de 

verslavingszorg en/of de seksuologie zijn een pré.  

• Registratie als psycholoog-NIP is een pré. 

• Je beschikt over de LOGO-verklaring of voldoet aan de vooropleidingseisen om deze binnen 

het NCVS te behalen.   

• Je brengt zelfstandig en gestructureerd en bent in staat om overzicht te houden over 

verschillende processen. 



   
 

 

• Je bent doortastend, empathisch, kunt tegen een stootje en weet een veilig cliëntcontact te 

vestigen. 

• In collegiaal contact communiceer je helder en sta je open voor feedback. 

• Je bent flexibel en kunt snel schakelen. 

• Je bent op korte termijn beschikbaar.  

• Je bent flexibel beschikbaar en zoveel mogelijk aanwezig bij de MDO’s. Verder zijn je 

werkzaamheden flexibel (en ook vanuit huis) in te richten. 

Wat hebben we je te bieden? 

Als behandelaar/casemanager bieden wij je de mogelijkheid om binnen een bevlogen team je vak uit 

te oefenen op een zelfstandige wijze. Daarbij staan wij open om samen met jou te kijken naar 

mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen. We starten met 16 uur per week. Afhankelijk van in 

hoeverre je zelfstandig aan de slag kunt, kan dit worden uitgebreid naar tot 24 uur. Samen kijken we 

naar de arbeidsvorm welke het beste bij ons en jou past.   

Ben je geïnteresseerd? 

We zien je motivatiebrief en curriculum vitae graag tegemoet. Je kunt je brief richten aan Nana 

Ruedisueli, directeur en oprichter van het NCVS, via info@ncvs.nu. Reageren kan voor 1 september 

2022.  
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