Vacature GZ-psycholoog in opleiding op een gecombineerde opleidingsplek: Indigo en Altrecht
Bipolair
Indigo Midden Nederland biedt samen met en onder verantwoordelijkheid van Altrecht een GZopleidingsplaats aan, in combinatie met Altrecht Bipolair. Het eerste jaar wordt gewerkt bij Indigo,
het tweede jaar op de afdeling Altrecht Bipolair.
Indigo
Indigo richt zich op het behandelen en diagnostiek van patiënten met psychische en psychiatrische
klachten binnen de generalistische basis ggz. We behandelen mensen met de meest voorkomende
psychische klanten op verwijzing van de huisarts. Het motto van Indigo is direct en dichtbij. Dit
betekent korte wachttijden en behandeling dicht bij huis. Indigo is er voor alle leeftijden en is
gewend om te werken met mensen uit verschillende culturen. Indigo werkt met verschillende
behandelmethoden. Zowel klacht- als probleemgericht, individueel en groepsbehandeling. We
werken vanuit een multidisciplinair team met de GZ psycholoog of Verpleegkundig specialist als
hoofdbehandelaar. Aan ieder team is een consulterend psychiater verbonden.
Voor meer informatie zie www.indigo.nl
Werkzaamheden
De standplaats is locatie Kaap Hoorndreef 26 te Utrecht.
De werkzaamheden bestaan globaal voor 50% uit het verrichten van (psycho)diagnostische
werkzaamheden (het doen van intakes, adviesgesprekken en (basis)psychodiagnostisch onderzoek)
en 50% behandeling (veelal cognitieve gedragstherapie). Tevens zijn er mogelijkheden voor het
deelnemen aan het geven van groepstherapieën.
Verder neemt de PioG deel aan teamvergaderingen en verschillende vormen van super-/intervisie.
Het werken met e-health vormt een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, evenals het doen
van effectmeting.
Altrecht Bipolair
Altrecht Bipolair verzorgt ambulante diagnostiek en behandeling van patiënten met een bipolaire
(manisch-depressieve) stemmingsstoornis. De afdeling heeft het keurmerk TOPGGz Erkend. Het
multidisciplinaire behandelteam bestaat uit psychiaters en psychiaters in opleiding, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en een GZ-psycholoog. Deze worden
ondersteund door een eigen secretariële en managementstaf. Bij de afdeling zijn ruim 600 patiënten
in behandeling. Bij velen is sprake van psychiatrische comorbiditeit (angststoornissen, verslavingen
en persoonlijkheidsstoornissen) en/of psychosociale problematiek. De behandeling wordt individueel
en in groepsverband gegeven. Er is een nauwe samenwerking met diverse zorgeenheden van
Altrecht, o.a. de crisisdienst en opnameafdelingen. De afdeling participeert in het landelijke
Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen. Op de afdeling wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan in
samenwerking met verschillende universiteiten.
De afdeling is gehuisvest op de locatie Lunetten van Altrecht.
Werkzaamheden
De werkzaamheden bij Altrecht Bipolair zijn gericht op diagnostiek (het doen van intakes,
psychodiagnostisch en neuropsychologisch onderzoek) en behandeling (gespreksbehandeling en
psychotherapeutische deelinterventies). De mogelijkheid bestaat om kennis te maken met de
klinische afdelingen, de crisisdienst en andere zorgeenheden van Altrecht. Verder neemt de
opleideling deel aan teamvergaderingen, vakgroep vergaderingen en verschillende vormen van
super-/intervisie.

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.
Praktijkopleider
De praktijkopleider is Mw. M. van den Ingh, klinisch psycholoog.
Informatie
Indigo: Henny van Doremalen, afdelingsmanager, h.van.doremalen@indigo.nl, tel. 030-2308510, en
Gusta Boland, GZ-psycholoog, tel. 030-2308540.
Altrecht Bipolair: Melchior Mekel, afdelingsmanager, en Susanne Demacker, GZ-psycholoog:
telefonisch te bereiken via 030-2308600.
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/17-2/005. 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.
Vanuit de twee opleidingsplekken wordt een sollicitatiecommissie gevormd, bestaande uit
praktijkopleider en de twee werkbegeleiders.
Sollicitatiegesprekken worden gehouden op 8 juni (1e ronde) en op 15 juni (2e ronde).
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.

