VACATURE: GZ-PSYCHOLOOG I.O.T.
PSYCHOTHERAPEUT (VACATURENUMMER: 798)
INLEIDING
Wie zijn wij?
GGZ Westelijk Noord-Brabant biedt persoonsgerichte en effectieve geestelijke gezondheidszorg: gericht op
genezing waar mogelijk en op een optimale kwaliteit van leven voor cliënten die lijden aan een chronische
psychische ziekte.
Als je bij ons werkt of wilt komen werken ga je respectvol om met cliënten en collega's. Je zet ze waar mogelijk in
hun kracht, met respect voor hun kwetsbaarheden. Je vindt het belangrijk dat ieder de regie over het eigen
bestaan zoveel mogelijk behoudt, opbouwt of terugwint. Je werkt goed en graag samen en bent aanspreekbaar
op je doen en laten. Je denkt mee, bent transparant en bereid om te leren.
Wij zijn klantgericht, resultaatgericht en zoeken proactief de samenwerking op. Wij spreken elkaar aan op dat wat
beter kan en als afspraken niet nagekomen worden. We benoemen en delen wat goed gaat en vieren successen.
Wij staan samen voor goede, zorgvuldige en veilige zorg voor onze cliënten.
Waar zijn wij naar op zoek?
GGZ WNB is volop in beweging en wil in deze veranderende tijd zorg van goede kwaliteit blijven leveren! Spreken
"werken vanuit mogelijkheden, eigen regie, innovatie en pro-actief meedoen" jou aan én wil je werken in de zorg?
Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.
GGZ WNB is op zoek naar een GZ-psycholoog i.o.t. psychotherapeut voor gemiddeld 24 tot 36 uur per week.

ALGEMENE INFORMATIE
GGZ WNB profileert zich als kwaliteitsorganisatie en kenniscentrum, waarin opleidingen en wetenschappelijk
onderzoek een prominente plaats hebben. We zijn erkend als praktijkinstelling voor de postmaster opleidingen
tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog. Voor deze P-opleidingen participeren
we in de Stichtingen PDO-GGZ Utrecht en Leiden/Rotterdam.
Het cursorisch onderwijs wordt aangeboden door de RINO Groep. Zie voor meer informatie en voorwaarden
www.rinogroep.nl.
Bij de recentste visitatie loofde de commissie de “veel leerzame praktijkmogelijkheden, het goede
opleidingsklimaat en de betrokkenheid en deskundigheid van het opleidingsteam”. Ook de opleidelingen zijn
enthousiast, wat wel bleek uit het rapportcijfer dat zij hun praktijkopleiding bij GGZ WNB toebedeelden: gemiddeld
een 8! In een interview op onze website vertellen Manon en Edith over hun positieve ervaringen.

JE GAAT DE POSTMASTER OPLEIDING
TOT PSYCHOTHERAPEUT VOLGEN

Per 1 januari 2020 bieden wij een praktijkopleidingsplaats aan voor BIG geregistreerde
gezondheidszorgpsychologen die de postmaster opleiding tot psychotherapeut met differentiatie volwassenen &
ouderen wensen te volgen. Voor meer informatie en voorwaarden betreffende de opleidingen: zie
www.rinogroep.nl.
Het gaat om een aanstelling voor minimaal 24 en maximaal 36 uur. Tijdens de praktijkopleiding doorloop je een
traject van drie jaar bij diverse zorgpaden; een optimale variatie in doelgroepen. In principe blijf je gedurende drie
jaar verbonden aan één basisteam. GGZ WNB zorgt voor de nodige supervisie, praktijk- en werkbegeleiding,
conform de vigerende richtlijnen.
Je volgt gemiddeld twee dagen per maand cursorisch onderwijs bij de RINO Groep in eigen tijd. Ook de verplichte
leertherapie volg je in eigen tijd.

FUNCTIETAKEN
Wat ga je doen?
De taken behorende bij deze functie zijn onder andere:

•
•
•

Verrichten van intakes.
Bijdragen aan globale en specifieke indicatiestelling.
Verrichten van psychotherapeutische behandelingen onder supervisie, zowel individueel als systemisch
en in groepsverband.

FUNCTIE-EISEN
Wat verwachten wij van jou?
De eisen behorende bij deze functie zijn:

•
•
•
•
•

BIG-registratie als GZ-psycholoog.
Ervaring in het werken met GGZ-cliënten.
Beschikken over doorzettingsvermogen, flexibiliteit, creativiteit en sociale vaardigheden.
Betrokken en klantgericht kunnen werken in teamverband.
Een goede leerhouding hebben en bereid zijn om te investeren in de opleiding.

ARBEIDSVOORWAARDEN
Wat bieden wij jou?
Wij bieden je een afwisselende baan binnen een enthousiast en energiek team waarbij je wordt uitgedaagd mee
te bouwen aan de juiste zorg voor onze cliënten.
Je salaris is gebaseerd op functiegroep 65 en je overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ.
We vergoeden bovendien 50 % van de studiekosten (inschrijfgeld RINO, leertherapie, reis- en literatuurkosten)
conform onze uitvoeringsregeling Opleiding Psychotherapeut.
Tevens is de onderwijs- en examenregeling van de Stichting PDO-GGZ, uitgevoerd door de RINO Groep, van
toepassing. Bij definitieve toelating tot de opleiding wordt er een opleidingsovereenkomst gesloten tussen jou en
de Stichting PDO-GGZ, en een leer-arbeidsovereenkomst tussen jou en GGZ WNB.

SOLLICITATIE
Enthousiast geworden?
Ben jij die excellente GZ psycholoog i.o.t. psychotherapeut die wij zoeken, met een houding van trots, lef,
ondernemerschap, initiatief en alertheid op persoonlijke groei? Reageer dan vóór 30-09-2019.
Jouw motivatiebrief en cv kun je indienen via het digitale sollicitatieformulier op de website van GGZ WNB.
Voldoe jij aan al onze wensen voor deze functie, maar wil je eerst wat meer informatie? Neem dan contact op via
m.daemen@ggzwnb.nl met Marc Daemen, P-opleider, met vermelding van jouw telefoonnummer.

Het aanleveren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is onderdeel van de externe
sollicitatieprocedure. Mochten er wijzigingen plaatsvinden in de sollicitatieprocedure, dan word je hierover
geïnformeerd.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

