GGZ Rivierduinen

Onder het motto ‘beter binnen bereik’ biedt GGZ Rivierduinen geestelijke gezondheidszorg aan de inwoners
van het noorden en midden van Zuid-Holland. Al onze centra bieden de zorg die het beste past bij de
situatie van de cliënt: thuis als het kan, in één van onze poliklinieken of klinieken als het moet.
GGZ Rivierduinen behandelt en begeleidt volwassenen, ouderen, kinderen en jongeren. Cliënten kunnen
ook bij ons terecht met eetstoornissen, autisme en een combinatie van een verstandelijke beperking en
psychiatrische problematiek.
Wij onderhouden nauwe samenwerkingsrelaties met de huisartsen, andere zorginstellingen en
maatschappelijke organisaties. We werken met zorgprogramma’s gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek. Onze professionele en deskundige medewerkers meten voortdurend de resultaten
Van de behandeling. Voor hen staat het geven van zorg op een persoonlijke, betrokken wijze voorop.
Richtinggevend is daarbij de behoefte en vraag van cliënten, leidraad een respectvolle en mensgerichte
bejegening.

GZ-psycholoog in opleiding (32 uur p.w.)
In 2018 komen er diverse opleidingsplaatsen vrij voor de functie GZ-psycholoog i.o.
GGZ Rivierduinen is op zoek naar geschikte kandidaten.
Werkzaamheden
De inhoud van de zorg is georganiseerd volgens zorgprogramma’s: Stemmingsstoornissen,
Angststoornissen, Somatoforme stoornissen (SAS), Psychotische stoornissen en
Persoonlijkheidsproblematiek. In deze zorgprogramma’s wordt zoveel mogelijk evidence based
behandeling uitgevoerd, op de voet gevolgd door routine outcome monitoring van de belangrijkste
klachten. Je houdt je als GZ-psycholoog in opleiding vooral bezig met SAS-problematiek. Aan alle
opleidingsplaatsen zijn ervaren werkbegeleiders en supervisoren verbonden.
Functieprofiel GZ-psycholoog i.o.
Je bent een generalistische professional, inzetbaar in alle sectoren van de gezondheidszorg bij alle
leeftijdscategorieën. Je bent in het bezit van een LOGO verklaring, hebt na je afstuderen aantoonbaar
minimaal één jaar ervaring met behandeling en diagnostiek, en beschikt over een professioneel basisniveau
aan kennis op het gebied van pathologie en evidence based behandeling en diagnostiek. Daarnaast ben je
aantoonbaar leerbaar, dat wil zeggen dat je je sterke en zwakke kanten ter discussie durft te stellen, fouten
durft te maken en daarvan te leren. Ook ben je aantoonbaar initiatiefrijk, heb je doorzettingsvermogen en
bezit je een grote mate van empathie/sensitiviteit.
Het werken in multidisciplinaire teams gaat je gemakkelijk af en daarnaast ben je goed in het plannen en
organiseren van je eigen werkzaamheden. Verder kun je jouw taken en verantwoordelijkheden richting
cliënten en collega’s afbakenen, ben je communicatief vaardig en goed in staat te abstraheren.

Aanbod GZ-psycholoog i.o.
In januari 2018 komen er bij verschillende locaties van GGZ Rivierduinen GZ-opleidingsplaatsen vrij, allen
met differentiatie (jong)volwassenen en ouderen of Kinderen- en jeugd. De standaardduur van de opleiding
is twee jaar. Tijdens de procedure wordt bekeken binnen welk centrum en team je eventueel zou passen.
De GZ-opleidingsplaatsen zijn ingeschaald in FWG 59/60, al naar gelang relevante werkervaring.
Bij alle vacante opleidingsplaatsen gaat het om een dienstverband van 32 uur.
Opleidelingen krijgen in principe een leerarbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, te weten voor de
standaardduur van de opleiding, aangeboden.
De GZ-opleideling doet het cursorisch deel van de opleiding in eigen tijd, 75% van de cursuskosten wordt
vergoed. Studietijd is eigen tijd. De kosten van studiemateriaal, literatuur, boekengeld en reiskosten
worden niet vergoed. Een studiecontract, inclusief terugbetaalregeling, wordt opgesteld.
Solliciteren?
Je kunt alleen online solliciteren door middel van het insturen van een motivatiebrief, een CV en twee
aanbevelingsbrieven betreffende recente werkervaring, vóór 29 mei 2017. Sollicitaties die wij na de
sluitingstermijn ontvangen kunnen wij niet meer in behandeling nemen.
https://www.rivierduinen.nl/werkenbij/vacatures/betaalde%20vacatures
Alleen kandidaten die voldoen aan de in het functieprofiel geformuleerde eisen, worden uitgenodigd voor
een gesprek. De sollicitatiegesprekken worden gehouden in de periode van 20 t/m 23 juni 2017.
Een eventueel vervolg bestaat uit een kennismakingsgesprek op de betreffende locatie en een
arbeidsvoorwaardengesprek eind augustus.
Een selectiegesprek bij de opleidingsinstelling behoort ook tot de procedure, data voor deze gesprekken
worden nog vastgesteld.
Voor indiensttreding vragen wij een Verklaring Omtrent Gedrag.
Meer informatie?
Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met het Leer- en Ontwikkelcentrum van GGZ Rivierduinen,
Karin Bakker, via e-mailadres: lord@rivierduinen.nl

