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Klinisch Psycholoog (M/V)  

Wil je graag werken binnen de verslavingszorg. Vind je het leuk om een zelfstandige functie als 

behandelaar te bekleden samen met een betrokken en bedreven team? Vertrek je steeds van 

de mens en heb je aandacht voor de onderliggende problematiek? Dan is Affect2U geschikt 

voor jou! Wij behandelen volwassen patiënten met verslavingsproblematiek (alcohol, 

middelen, gokken, seks, game). De basis van onze behandelingen vormt het Twaalf Stappen / 

Minnesota model. 

Hoe ziet jouw rol als behandelaar eruit? 

Je hebt een uitdagende functie vanwege onze complexe en uiteenlopende doelgroep met hun 

specifieke zorgvraag. Als behandelaar verricht je therapeutische behandelingen (en diagnostiek), 

samen met een ondersteunend team van behandelaren. Je behandelt zowel individueel, familie als in 

groepstherapie. Je evalueert de behandeling, raadpleegt collega’s in multidisciplinair overleg en 

verzorgt de verslaglegging. 

Wie zoeken wij? 

Jij bent bij voorkeur een afgestudeerd master klinisch psycholoog met ervaring, een pluspunt is een 

extra opleidingsachtergrond inzake traumabehandeling. 

· Iemand met ervaring (bij voorkeur meer dan 3 jaar).  

· Beschikbaarheid bij voorkeur 4/5 dagen per week, waarbij flexibiliteit af en toe gewenst is. 

· Sterke mondelinge en schriftelijke vaardigheden, kennis van het jargon binnen de 

verslavingsbehandeling, behandelmethodes trauma en bij voorkeur ook ervaring met het Twaalf 

Stappen (Minnesota) model. 

· Behaalde certificaten/cursussen zijn geen voorwaarde, maar wel een voordeel (bv. EMDR, 

groepstherapie, systeemtherapie, traumatherapie, BIG-registratie, …) 

· Het hebben van zelfstandigheid en zelfverzekerdheid in behandeling zijn belangrijk, maar ook het 

bewustzijn om collega’s tijdig te raadplegen en de openheid om verder te willen ontwikkelen en 

hulp te vragen in multidisciplinair verband. 

· Eventueel freelancer. 

Wat bieden wij? 

· Een arbeidsovereenkomst op maat van werk en privé leven. 

· Arbeidsvoorwaarden en inschaling zijn marktconform en op basis van opleiding en ervaring. 

· De kans om zelfstandig te kunnen behandelen met een wisselende en uitdagende doelgroep met 

veel diversiteit in hulpvraag en problematiek. 
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· Samenwerken in een hecht team, dat uitgaat van de krachten van iedere individuele behandelaar 

en de ambitie om ieder teamlid op diens eigen competenties verder te laten ontwikkelen; het delen 

van kennis en kunde. 

· Betrokkenheid in een kleine, relatief jonge en dynamische organisatie, wat de mogelijkheid geeft 

om mee te denken aan vernieuwing, doorontwikkeling en groei binnen de organisatie. 

· Ondersteuning van bijkomende opleidingen en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling 

Wie is Affect2U 

Affect2U wil een professionele en verantwoordelijke rol opnemen in het groeiende maatschappelijke 

probleem van verslaving van welke aard ook, bij volwassenen die bereid zijn hun gedrag duurzaam te 

veranderen, door de dieperliggende oorzaken van hun verslaving effectief aan te pakken. 

Wil je ons alvast beter leren kennen, kijk dan zeker op onze webpagina (https://affect2u.be/nl/home/). 

Bij interesse of vragen 

• Solliciteren kan naar facturatie@affect2u.be 

• Bij eventuele vragen kan je contact opnemen op het nummer +32 471 08 91 09 of op het 

nummer +32 475 22 07 83 
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