Altrecht biedt per 2018 twee opleidingsplaatsen aan voor de GZ- opleiding K&J bij Altrecht Kinderen Jeugdpsychiatrie en Jeugd Autisme
Altrecht GGz
Altrecht is een grote instelling voor geestelijke gezondheidszorg in de provincie Utrecht. Het
werkgebied bestrijkt een groot deel van de provincie en de stad Utrecht. Binnen de instelling wordt
veelal in multidisciplinaire teams gewerkt.
De zorgeenheden Autisme en Jeugd/Jong Volwassenen
Onze missie is dat we hulp verlenen zoals we dat voor onze eigen kinderen zouden willen doen. Op
dit moment wordt er gewerkt vanuit zorgeenheden Autisme en Kind- en Jeugdpsychiatrie en Jong
volwassen. Er wordt o.a. ambulante hulp en deeltijdbehandeling geboden aan kinderen, jongeren en
hun gezinnen met psychiatrische en/of ernstige complexe psychische problemen.
Landelijke ontwikkelingen binnen de Jeugdzorg vragen momenteel een aanpassing van onze manier
van werken. Diverse plannen worden op dit moment uitgewerkt en dit zal betekenen dat er meer
vanuit wijkgerichte teams gewerkt zal gaan worden, waar samenwerking met andere instellingen
binnen de Jeugdzorg hoog op de agenda staat.
Waarom zou je als GZ-psycholoog in opleiding bij Altrecht willen werken?
Altrecht is een innovatieve instelling die zich richt op de specialistische vorm van hulpverlening.
Dit uit zich onder andere in Intensieve ambulante behandeling van (emotie en
gedrags)regulatiestoornissen en Stemmingsstoornissen, hulp aan ouders met jonge kinderen en
(deeltijd- ) behandeling Autismespectrumstoornissen.
De zorgeenheden Autisme en KJJ werken samen met andere afdelingen van Altrecht en externe
partners zowel binnen het behandelaanbod als ook voor aanvullende vormen van zorg of
begeleiding.
De opleidingsplaats
Altrecht heeft vanaf januari 2018 twee opleidingsplaatsen beschikbaar ten behoeve van de opleiding
tot GZ-psycholoog differentiatie kinderen en jeugdigen. De werkzaamheden van de opleideling
zullen plaatsvinden binnen verschillende teams en met een aantal doelgroepen. Met name de
protocollaire behandeling van ADHD en ASS problematiek zullen op de voorgrond staan.
Samenwerking met andere afdelingen, vrijgevestigde praktijk en voorzieningen ten behoeve van het
opleidingstraject in het kader van de opleidingsplaatsen is zeer voor de hand liggend. Tot de
opleidingstaken behoren alle voorkomende werkzaamheden passend bij een takenpakket van een
(toekomstig) GZ-psycholoog. Nadere invulling is mede afhankelijk van de opleidingseisen,
mogelijkheden op de afdeling (en elders) en de affiniteit van de opleideling.
Functie-eisen
Je hebt de studie (ontwikkelings)psychologie/orthopedagogiek met succes afgerond en je beschikt
over een LOGO verklaring.
We zoeken naar kandidaten die beschikken over een proactieve houding en flexibiliteit en die een
aantoonbare affiniteit hebben met de doelgroep.
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.
Inlichtingen & 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/17-2/006. Een LOGO-verklaring kan niet bij je
sollicitatie worden gevoegd, maar dien je te kunnen tonen indien je wordt uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek.
• Neem voor meer informatie over de afdeling/functie contact op met:
Mw. M. Brugman, praktijkopleider, tel. 030-2809311, of e-mail: m.brugman@altrecht.nl
Mw. M. Langemeijer, GZ psycholoog, tel: 030- 2809311
• Selectiegesprekken vinden plaats in juni
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.

