
 
 
 

iMMO zoekt een psycholoog of psychiater (BIG) m/v  
0,22 fte van 1 april 2018 tot 1 november 2018 

 
 
 
Algemene informatie 
iMMO doet forensisch medisch onderzoek bij asielzoekers die stellen slachtoffer te zijn 
geweest van marteling of andere inhumane behandeling in het land van herkomst. Daarnaast 
doet iMMO onderzoek naar medische en psychische problematiek die van invloed kan zijn op 
het vermogen van de asielzoeker om zijn/haar asielverzoek op een goede wijze naar voren te 
brengen. Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het Istanbul Protocol dat door de 
Verenigde Naties geaccordeerd is. De rapportage wordt in de asielprocedure ingebracht. 
iMMO verzorgt ook trainingen, bijvoorbeeld over de signalering van slachtoffers van 
marteling en inhumane behandeling. iMMO maakt deel uit van een internationale 
gemeenschap van instituten die gespecialiseerd zijn in onderzoek en behandeling van 
slachtoffers van marteling en inhumane behandeling. 
 
iMMO beschikt over een bureauorganisatie, bestaande uit een directeur, twee artsen, twee 
psychologen, een juridisch medewerker en een managementassistent. Dit team ondersteunt 
ongeveer 45 artsen en psychologen die, op vrijwillige basis, forensisch medisch onderzoek 
uitvoeren. Deze rapporteurs worden door iMMO getraind en doen vanuit een eigen  
professionele verantwoordelijkheid onderzoek. 
 
Er staan momenteel veel onderzoeken op de wachtlijst van iMMO. iMMO wil deze 
achterstand wegwerken en zoekt daarom op korte termijn een psycholoog/psychiater die - 
samen met de rest van het team - een deel van deze onderzoeken kan uitvoeren. U wordt 
individueel getraind en begeleid. 
 
Wat wordt van u verwacht? 
-  Volgen van individuele training over werkwijze en gebruik iMMO-format en Istanbul 

Protocol 
-  Zelfstandig uitvoeren van forensisch medisch onderzoek en 
-  Het meelezen van rapportages geschreven door rapporteurs (peer review) 
-  Het beoordelen van psychodiagnostisch materiaal 
 
Functie-eisen 
-  BIG-geregistreerde psycholoog/psychiater liefst met transculturele behandelervaring 
-  Affiniteit met en kennis van de doelgroep asielzoekers/vluchtelingen 
-  Goede contactuele vaardigheden 
-  Goed kunnen werken in een klein en multidisciplinair team 
 
Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO-GGZ 
 
Inlichtingen over de functie kunt u verkrijgen bij Maartje Goudswaard (arts) of Elsbeth Kors 
(klinisch psycholoog), tel. 020-8407670. 
Voor algemene informatie kunt u onze website www.stichtingimmo.nl raadplegen. 
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 21 maart 2018 richten 
aan iMMO t.a.v. mw. A. Keunen, directeur, Nienoord 5, 1112 XE te Diemen of per e-mail 
aan info@stichtingimmo.nl 
 

 

                            


