
 

Vacature behandelaar in Zuid Afrika 
 

 

Leven als een vorst(in) in Zuid- Afrika? Heb je altijd al in het buitenland willen werken met 

een Nederlands salaris en wil je ervaring op doen in een verslavingskliniek in Zuid Afrika, 

nabij Kaapstad, voor een aantal jaar of een bepaalde periode, dan is deze vacature op jouw lijf 

geschreven! 

 

Good Hope helpt mensen met een verslaving die zich niet thuis voelen in de reguliere 

verslavingszorg en behoefte hebben aan begeleiding op maat in een respectvolle en mooie 

omgeving. 

 

Good Hope biedt een klinisch traject van zes weken in Zuid-Afrika bij Rustenburg Kliniek 

Alle behandelingen worden opgevolgd door een op maat gesneden nazorgtraject. 

 

 

Missie: 

Good Hope behandelt mensen met afhankelijkheidsproblematiek en waar mogelijk binnen 

onze expertise ook co-morbide psychopathologie. Good Hope is erop gericht optimale zorg te 

leveren aan haar patiënten, waarbij risico’s worden beheerst en gewerkt wordt aan continue 

verbetering. 

Good Hope werkt alleen met professioneel gekwalificeerde medewerkers, enkele 

medewerkers zijn daarnaast ook ervaringsdeskundig. 

Visie: 

Wij streven ernaar dat iedere patiënt zich gezien en gehoord voelt en deskundig en respectvol 

benaderd wordt door al onze betrokken medewerkers. 

De kernwaarden van Good Hope GGZ: respect, persoonlijke en integere aandacht, 

authenticiteit, deskundigheid, discretie en betrouwbaarheid. 

Voor onze locatie in Zuid Afrika zoeken wij behandelaren:  psychologen (met LOGO 

verklaring) en/of GZ-agogen. 

Als behandelaar maak je deel uit van het multidisciplinaire team in de kliniek dat bestaat uit 

een klinisch psycholoog, een GZ psycholoog, een psychiater, een arts, verpleegkundigen en 

ervaringsdeskundige GZ-agogen.  

Verder zijn de volgende zaken van belang: 

• Je hebt een afgeronde universitaire opleiding als psycholoog met LOGO- verklaring, 

of afgerond SPH met specialisatie in de GGZ (GZ- agoog) 

• Voor deze functie zul je “on the job” getraind worden in Zuid-Afrika. 

• De voertaal in de kliniek is Engels, het is dus van belang dat je Engels goed beheerst 

in woord en geschrift.  

https://www.spoor6.nl/behandeling/nazorg/


• We vragen van jou een minimale commitment van 1 jaar, maar het liefst zien we dat je 

het geweldig vindt en langer blijft. 

• Je zult in dienst zijn van de Nederlandse entiteit en worden uitgezonden naar Zuid-

Afrika. Dit betekent dat je in dienst bent conform alle voordelen van de CAO voor de 

zorg. 

• Je krijgt een salaris conform de Nederlandse CAO voor de zorgsector 

• Een werkweek van 36 uur 

• Je zult 4-5 individuele cliënten hebben en groepswerk verrichten 

• Je bent zelf verantwoordelijk voor transport en accommodatie maar daar helpen we je 

natuurlijk graag mee. 

• 1 vliegticket terug is inbegrepen 

Reacties ter attentie van: 

Sanne van Heems: sanne@goodhope-ggz.nl 

mailto:sanne@goodhope-ggz.nl

