Twee opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen op een gecombineerde opleidingsplek: Dwarsweg
Psychologen Maarssen en Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen afdeling KKP
Er zijn twee opleidsingsplaatsen beschikbaar. Een kandidaat zal het eerste jaar starten bij Dwarsweg
Psychologen in Maarssen en de andere kandidaat start bij Altrecht Persoonlijkheidsstoornissen,
afdeling KKP. Na een jaar wisselen zij van afdeling. Beide jaren wordt 8 uur van de opleiding ingevuld
bij Centrum Psychodiagnostiek van Altrecht.
Dwarsweg Psychologen Maarssen
Wij zijn een praktijk voor eerstelijnspsychologie en bestaan ruim 25 jaar. Als eerstelijnspsychologen
werken we sterk klachtgericht, kortdurend en generalistisch. De wens van de patiënt staat centraal.
We maken gebruik van gespecialiseerde behandelmethoden gebaseerd op cognitieve therapie, ACT,
MBT, altijd vanuit een interpersoonlijk en existentieel kader. Wij zijn beiden GZ-psychologen met een
eerstelijnskwalificatie. Aad van Leeuwen is naast de praktijk sinds 20 jaar werkzaam als docent en
jaarcoördinator van de huisartsenopleiding Utrecht en zo nu en dan als docent ACT. Voor een
eerstelijnspraktijk krijgen wij relatief veel patiënten met ingewikkelde problematiek, zoals complexe
trauma’s, persoonlijkheidsproblemen en patiënten die al eerdere behandelingen bij andere
hulpverleners hebben gehad. Qua opleidingsniveau is onze patiëntenpopulatie divers met relatief
veel hoog-opgeleiden.
Kortdurende Klinische Psychotherapie (KKP)
De KKP zich vooral op patiënten met cluster C-, en voor een deel ook patiënten met cluster BPersoonlijkheidsstoornissen (niet de anti-sociale PS). Er wordt bij de indicatiestelling (intake, PO)
gekeken naar de onderliggende persoonlijkheidsstructuur. Naast patiënten met een neurotische
persoonlijkheidsstructuur kunnen ook patiënten met een high-level borderline structuur of
narcistische trekken goed profiteren van het KKP aanbod, mits hun uitageergedrag beperkt en
bespreekbaar is en er voldoende eilanden van gezondheid zijn.
De KKP richt zich vooral op patiënten met angst, vermijding en een negatief zelfbeeld, waarbij sprake
is van een zeer weerbarstige afweer met voldoende draagkracht en mentalliserend vermogens om
van psychotherapie te kunnen profiteren. Vanwege vermijding en hardnekkige
overlevingsstrategieën is voorafgaande ambulante therapie meestal gestagneerd.
Doel, visie en werkwijze KKP
De KKP beoogt via diverse vormen van verbale en non-verbale groepstherapie binnen een
therapeutisch leefmilieu patiënten te helpen om een kernconflict in hun persoonlijkheid en in
relaties met anderen beter te leren hanteren. Uitgangspunt is dat problemen ontstaan in interactie
met anderen en ook in interactie met anderen kunnen worden opgelost. Als theoretisch
referentiekader wordt gebruik gemaakt van het kortdurend psychodynamisch model van
McCullough, het Affectfobie-model, gericht op de geleidelijke vermindering van angst voor affecten
en het leren reguleren daarvan.
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 (32 uur)
Het takenpakket bestaat voor 50% uit diagnostiek en voor 50% uit behandeling.
Van het diagnostiekdeel is de helft (een dag per week) testdiagnostiek bij het CP.
De psycholoog in opleiding tot GZ psycholoog werkt 1 jaar op de KKP onder werkbegeleiding
/supervisie (24 u):
- intakes, adviesgesprekken, SCID II;
- voorbereiden en opstellen behandelplannen;
- groepspsychotherapie psychodynamisch-inzichtgevend als co-therapeut;
- groepspsychotherapie gestructureerd volgens het AFT-model als co-therapeut; individuele
psychotherapie als ondersteuning van het groepsgerichte therapieprogramma;
- systeemintakes en systeemgesprekken;
- deelname aan intakebesprekingen;
- deelname aan behandelplanbesprekingen en teamoverleg (organisatorisch en intervisie);
- vakinhoudelijke bijeenkomsten (refereer) binnen Brinkveld;
- uitvoeren en verwerken van ROM (EFFECT-onderzoek).
De GZ psycholoog in opleiding verricht de volgende werkzaamheden op het Centrum
Psychodiagnostiek onder supervisie (8 u):
- diagnostische interviews;
- persoonlijkheidsonderzoek volgens methode dynamische persoonlijkheids-diagnostiek,
intelligentie- en neuropsychologisch onderzoek;
- adviesgesprek met cliënt en overleg met verwijzer;
- bijwonen maandelijkse intervisie.
De Gz-psycholoog in opleiding werkt het andere jaar bij praktijk Dwarsweg Psychologen Maarssen,
waarbinnen uitgebreid kan worden geoefend met de nieuw verworven kennis, inzichten en
vaardigheden.
Profiel
Je bent leergierig, gemotiveerd en flexibel, wilt met meerdere brillen kunnen kijken, bent
ondernemend en initiatiefrijk, kunt zelfstandig werken, kent je grenzen en hebt eerder
psychodiagnostische testervaring opgedaan. Bij voorkeur heb je enige ervaring met het werken met
groepen. Ook beschik je over het vermogen om te reflecteren over wat er wat er bij jezelf in contact
met anderen gebeurt.
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 voor Altrecht is mevrouw S. Thorsell, klinisch psycholoog.

Informatie
Contactpersoon voor de Psychologenpraktijk Maarssen is de heer A. van Leeuwen, GZ- en
eerstelijnspsycholoog (0346-550329)
Contactpersoon voor de KKP van Altrecht is de heer M. Krom, GZ-psycholoog en psychotherapeut
(030-6965959)
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/17-2/009.
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 beide afdelingen wordt een sollicitatiecommissie gevormd.
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.

