Een gecombineerde GZ-opleidingsplaats: Altrecht FACT en Altrecht Aventurijn B.V. Wier
De praktijkinstelling Altrecht biedt per 1 januari 2018 een opleidingsplaats voor een Psycholoog in
opleiding tot GZ-psycholoog (PioG), bij Altrecht FACT (2018) en Aventurijn B.V. Wier (2019)
FACT
Altrecht FACT biedt rehabilitatie en behandeling op het gebied van specialistische geestelijke
gezondheidszorg aan volwassenen van 18-60 jaar met een ernstige psychiatrische aandoening in het
midden en westelijk deel van de provincie Utrecht.
De ambulante voorzieningen van FACT bestaat uit 11 FACT teams en in samenwerking met de open
kliniek diverse voorzieningen "op recept", zoals bed op recept en telefonisch contact op recept.
Binnen het FACT-model is het team in staat samen de benodigde zorg te bieden, ongeacht de
intensiteit van de zorg. Het team bestaat o.a. uit de volgende disciplines: sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen, casemanagers, maatschappelijk werk, ervaringsdeskundige, arts/psychiater.
Het team kenmerkt zich door hun professionaliteit, enthousiasme, flexibiliteit en grote
betrokkenheid bij de doelgroep.
Binnen deze behandelsetting heeft de GZ-psycholoog een belangrijke rol in de indicatiestelling,
diagnostiek en behandeling. Zo indiceert de GZ-psycholoog elke nieuwe patiënt voor psychologische
interventies. Tevens stelt de GZ-psycholoog bij iedere nieuwe patiënt een probleemformulering op,
waarmee de GZ-psycholoog gedurende de behandeling mee kan denken over het te voeren
behandelbeleid. Naast deze rol in de instroomfase voert de GZ-psycholoog interne ROM metingen
uit, die bijdragen aan het verbeteren van de behandelingen die worden verstrekt. De GZ-psycholoog
voert behandelingen uit op basis de geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Veel voorkomende
behandelingen betreffen traumabehandeling (EMDR en CGT), CGT bij psychose en CGT bij
problematische middelen gebruik. De overige 30% van de behandelingen betreffen voornamelijk
angst- en stemmingsklachten. Tot slot voert de GZ-psycholoog psychodiagnostisch onderzoek uit.
Vaak betreft dit neuropsychologisch onderzoek als bijdrage aan de probleemformulering bij het
begin van een behandeling.
Wier
Wier is onderdeel van Aventurijn B.V. (gespecialiseerde psychiatrische zorg) en is een
behandelcentrum voor SGLVG cliënten voor observatie, diagnostiek en behandeling. De benaming
SGLVG staat voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en complexe problematiek (vaak
een combinatie van gedragsproblemen, psychiatrische aandoeningen, forensische- of
verslavingsproblematiek).
Wier biedt klinische, ambulante en deeltijdbehandeling in de regio Utrecht. Er zijn klinieken in Den
Dolder, Rhenen en Utrecht. Wier heeft ongeveer 100 klinische behandelplaatsen, verdeeld over open
en gesloten klinieken. Een van de gesloten klinieken is speciaal voor de behandeling van cliënten met
een strafrechtelijke titel. De gemiddelde opnameduur is een jaar.
Wier behandelt cliënten uit m.n. Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en participeert in het
landelijke expertisecentrum De Borg. Binnen dit samenwerkingsverband zijn er intensieve contacten
met de drie andere SGLVG instellingen in Nederland. Gezamenlijk wordt er gewerkt aan het verder
ontwikkelen van gespecialiseerde SGLVG zorg in Nederland. De nieuwste ontwikkelingen worden
toegepast in de behandeling. Er is sprake van behandeling op maat en iedere cliënt heeft een
individueel behandelplan en behandelprogramma. Tevens wordt op Wier wetenschappelijk
onderzoek opgezet en uitgevoerd.
Wier werkt multidisciplinair. Vanuit de verschillende disciplines werken wij samen om de
behandeling van de cliënt tot een succes te maken. De behandelteams bestaan uit enthousiaste en
gedreven zorgprofessionals, bij wie samenwerking en collegialiteit voorop staat. De werksfeer is
plezierig en open; nieuwe collega's en (hun) ideeën zijn welkom bij ons. Het is gewoon leuk werken
op Wier; afwisselend, hectisch en met volop uitdaging. Geen dag is hetzelfde.

De voornaamste werkzaamheden van de PioG zijn:
• het verrichten van uitgebreid psychologisch diagnostisch (test)onderzoek;
• behandelaarschap, (co-)therapeut van individuele behandeling, systeembehandeling en
groepsbehandeling;
• het op termijn inbrengen van psychologisch gedragskundige kennis in het multidisciplinaire
team;
• deelname aan relevante interne overlegstructuren;
• deelname aan interne deskundigheidsbevordering;
• intervisie met overige PioG’s van Altrecht en deelname aan gezamenlijke
casuïstiekbespreking.
Wij vragen:
• een afgeronde studie psychologie, bij voorkeur in de afstudeerrichting Klinische Psychologie
of Forensische Psychologie;
• in het bezit van een LOGO verklaring en een Verklaring omtrent het Gedrag;
• enige jaren ervaring in het werkveld;
• affiniteit met de doelgroep langdurige psychiatrie, LVB en psychotische stoornissen;
• zowel goed zelfstandig kunnen functioneren als in teamverband kunnen werken;
• praktisch uitvoerend bezig kunnen zijn met psychologisch onderzoek.
Wij bieden:
• opleiding tot GZ-psycholoog onder verantwoording van RINO Groep Utrecht;
• de aanstelling is opgebouwd uit 1 jaar Altrecht FACT en 1 jaar Aventurijn B.V. Wier;
• samenwerking in enthousiaste en professionele teams met voldoende ruimte voor overleg
en intervisie;
• de mogelijkheid om ervaring op te doen met zowel specialistische als algemene diagnostiek
bij verschillende patiëntpopulaties;
• werkbegeleiding en supervisie door ervaren GZ-psychologen.
Aanstelling en dienstverband
De PioG 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.
Praktijkopleider
Myrthe Vosselman, GZ-psycholoog
Sollicitatieprocedure
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/17-2/008. Een LOGO-verklaring dien je te kunnen
tonen indien je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Selectiegesprekken zullen plaatsvinden in juni.
Wij wijzen je er op dat alleen digitale sollicitaties in behandeling worden genomen.

Inlichtingen
Meer informatie over deze functie kun je verkrijgen bij:
Dhr. C. van Oeveren; GZ-psycholoog Altrecht FACT telefoonnummer 06-12154816
Dhr. G. Schoonbrood, GZ psycholoog Wier telefoonnummer 030- 2256409
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.

