Vacature voor twee GZ-psychologen in opleiding bij Altrecht, zorgeenheid Psychosomatiek
Eikenboom te Zeist

Beschrijving Altrecht Psychosomatiek Eikenboom
Altrecht Psychosomatiek Eikenboom is een Topklinisch centrum, gespecialiseerd in de diagnostiek en
behandeling van (ernstige) somatoforme stoornissen cq. onvoldoende verklaarde lichamelijke
klachten. De patiënten van Eikenboom hebben te maken met een combinatie van chronische
lichamelijke, psychische en sociaal-culturele problemen. De klachten waarmee patiënten terecht
kunnen zijn onder meer: somatisch onvoldoende verklaarde chronische pijn, pseudoneurologische
functiestoornissen (conversie), chronische vermoeidheid, sympathische reflexdystrofie of
prikkelbaredarmsyndroom.
De zorgeenheid Altrecht Psychosomatiek Eikenboom heeft een landelijke functie en een klinisch,
deeltijd- en poliklinisch behandelaanbod en een unit voor diagnostiek en advies in Zeist. Wij werken
met multidisciplinaire teams waarin zowel (para)medische disciplines, psychologische disciplines als
vaktherapeuten zijn opgenomen.
Sinds 2008 hebben we het predicaat TopGGz. Dit betekent dat de zorgeenheid een academisch
wetenschappelijk onderzoeksprogramma heeft, met daaraan verbonden onderzoekers en een
hoogleraar. Tevens verzorgt de zorgeenheid in- en externe scholing
Aard van de werkzaamheden van de psycholoog in opleiding tot Gz-psycholoog binnen Eikenboom:
• Verrichten van intakes en indicatiestelling voor Diagnostiek en Advies
• Als (co) therapeut functioneren bij groepsbehandelingen
• Het behandelen en zo nodig doorverwijzen van individuele patiënten
• Participeren in systeemgesprekken
• Het uitvoeren van psychologisch onderzoek binnen de afdeling, inclusief het voeren van
teruggavegesprekken met patiënten
• Begeleiden van (master-)psychologen in opleiding
• Deelname aan diverse teamoverlegvormen (intakeoverleg, multidisciplinair overleg,
werkbespreking, teamvergadering enz.)
• Het houden van referaten binnen- en buiten de afdeling
Twee praktijkplaatsen
In 2018 en 2019 zijn er twee Gz-psycholoog praktijkopleidingsplaatsen beschikbaar; één in de kliniek
in Zeist en één op de ambulante afdeling in Zeist. De opleidelingen zullen na een jaar wisselen van
opleidingsplaats om gevarieerde ervaring op te doen.
Aanstelling en dienstverband
De opleideling komt in dienst van Altrecht.
Aanstelling tijdens de GZ-opleiding vindt plaats op basis van een opleidings-/arbeidsovereenkomst
voor 32 uur per week, voor de duur van de opleiding (in principe 2 jaar). Inschaling vindt plaats
volgens de CAO GGZ, het eerste jaar in FWG 59-0 en (bij gebleken geschiktheid) het tweede jaar in
FWG 59-1.
De eigen bijdrage in de RINO-opleidingskosten is € 5.735,- voor de totale opleiding, dat is 1/3 deel
van het totaalbedrag. Altrecht vergoedt 2/3-deel van de RINO-opleidingskosten. Betaling in
termijnen gedurende de opleiding is mogelijk, middels een bruto of netto inhouding op een of
meerdere salariscomponenten.

Nadere inlichtingen
Informatie over de zorgeenheid APS: mevrouw J. Valentijn (tel. 030-6965600)
De praktijkopleider is mw. F. Kwak, klinisch psycholoog, psychotherapeut, tel 030-2308640
Sollicitatie
Geïnteresseerden in deze functie, die in het bezit zijn van een LOGO-verklaring, kunnen tot en met 21
mei digitaal solliciteren door een brief en CV (bij voorkeur in PDF) te verzenden via
www.werkenbijaltrecht.nl onder vacature HRM/17-2/004. Een LOGO-verklaring kan niet bij je
sollicitatie worden gevoegd, maar dien je te kunnen tonen indien je wordt uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek.
Wij wijzen je er op dat alleen digitale sollicitaties in behandeling worden genomen.
Selectiegesprekken vinden plaats in juni.

Overige informatie
Sollicitanten vanuit Altrecht Aventurijn B.V. en Indigo Midden Nederland B.V. hebben de positie van
externe kandidaat en krijgen conform aanstellingsbeleid een tijdelijk contract aangeboden.
Opgebouwde anciënniteit wordt niet overgenomen door Stichting Altrecht.

