Opleidingsplaats 2018-2019 voor GZ-psycholoog op een gecombineerde opleidingsplek: Indigo
Midden-Nederland (locatie Amersfoort) en Altrecht Zorgeenheid Persoonlijkheid (locatie Zeist)
Indigo Midden-Nederland (Indigo MNL) biedt samen met en onder verantwoordelijkheid van Altrecht
een GZ-opleidingsplaats aan, in combinatie met Altrecht Zorgeenheid Persoonlijkheid. Het eerste jaar
wordt gewerkt bij Indigo MNL (locatie Amersfoort; Westsingel 41), het tweede jaar bij Altrecht Poli
SCM (Structured Clinical Management) in Zeist (Sanatoriumterrein), gecombineerd met één dag per
week bij het Centrum Psychodiagnostiek.
Indigo MNL
Indigo MNL richt zich middels behandeling en diagnostiek op patiënten met psychische en
psychiatrische klachten binnen de Generalistische Basis GGZ. Indigo MNL behandelt mensen met de
meest voorkomende psychische klachten op verwijzing van de huisarts of andere erkende
verwijzers. Het motto van Indigo is direct en dichtbij. Dit betekent korte wachttijden en behandeling
dicht bij huis. Indigo MNL is er voor alle leeftijden en is gewend om te werken met mensen uit
verschillende culturen. Indigo MNL werkt met verschillende behandelmethoden. Zowel klacht- als
probleemgericht. Individueel en groepsbehandeling. Indigo MNL werkt vanuit een multidisciplinair
team met de GZ psycholoog of Verpleegkundig Specialist als regiebehandelaar. Aan ieder team is
een consulterend psychiater verbonden. Voor meer informatie zie www.indigo.nl/mnl.
Altrecht Poli SCM (Structured Clinical Management)
Altrecht is een GGZ-organisatie voor geheel Midden Westelijk Utrecht, waarbinnen diverse
zorgeenheden bestaan die zich richten op jeugdigen, volwassenen, ouderen; voor uitgebreide
informatie over de organisatie: zie www.altrecht.nl.
SCM (Structured Clinical Management) is een nieuwe (evidence based) behandelvorm voor
patiënten met hardnekkige persoonlijkheidsproblemen. Naast de persoonlijkheidsstoornis(sen) is er
ook vaak sprake van een stemmings- of angststoornis, een traumagerelateerde stoornis, een
eetstoornis en/of middelenmisbruik. Problemen op sociaal-maatschappelijk vlak, zoals problemen
met financiën, huisvesting, werk en/ of andere instanties komen ook vaak voor. SCM bieden wij aan
patiënten die óf nog weinig behandeling hebben gehad die specifiek gericht is op de persoonlijkheid
óf juist frequent zijn vastgelopen in eerdere behandelingen. De SCM behandeling heeft een
(intensief) ambulant karakter. De behandeling wordt zoveel mogelijk op maat aangeboden, passend
bij de problematiek van de patiënt. Naast de groepsmodules kunnen er ook individuele
behandelcontacten en gesprekken met naastbetrokken plaats vinden. Voor meer informatie zie:
www.altrecht.nl/brinkveld.
Centrum Psychodiagnostiek
In het Centrum Psychodiagnostiek wordt (gespecialiseerd) psychodiagnostisch onderzoek verricht,
zowel voor de verschillende zorgeenheden van Altrecht, als voor externe verwijzers (huisartsen,
basisgeneralistische zorg, zelfstandig gevestigde psychiaters en psychotherapeuten).
Het onderzoek voor de externe verwijzers wordt gedaan in de zogenoemde Expertise Centra
Diagnostiek. Deze zijn gevestigd te Zeist, Nieuwegein, Houten en Woerden (zie
www.altrecht.nl/ecd). Er werken klinisch psychologen, Gz-psychologen i.o., en ggz agogen. Het
Centrum
is
als
hoofdvestiging
gesitueerd
op
de
locatie
Zeist
(zie
ook
www.altrecht.nl/psychodiagnostiek).
Werkzaamheden
De werkzaamheden gedurende de opleiding 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. Externe
contacten met verwijzers en andere instellingen vinden eveneens plaats. Het werken met e-health
vormt een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden, evenals het doen van effectmeting.
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 en contactpersoon is mw. dr. C.M.T. Schilder, klinisch neuropsycholoog (0306965477).
Informatie
Contactpersoon voor Indigo MNL is Jikkie Heuker, regiomanager Indigo MNL, regio Noord. Haar email adres is j.heuker@indigo.nl en ze is telefonisch bereikbaar op 06-22228460.
Contactpersoon voor Altrecht Zorgeenheid Persoonlijkheid is Lydia Klein, teammanager Zorgeenheid
Persoonlijkheidsstoornissen Zeist, telefonisch bereikbaar via 030-6965100.
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/17-2/013. 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.
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.

