Vacature voor een GZ-psycholoog in opleiding (PioG) op een gecombineerde plek voor NOAGG,
Centrum voor transculturele hulpverlening te Utrecht, en Zorgeenheid Stemming Altrecht.
De PioG zal in het eerste jaar werken bij NOAGG, waarvan 8 uur bij Centrum Psychodiagnostiek, het
tweede jaar volledig bij de Zorgeenheid Stemming. De opleidingsplek valt onder regie en
verantwoordelijkheid van Altrecht en wordt samen met NOAGG aangeboden.
NOAGG, locatie Utrecht
NOAGG is een aparte voorziening en onderdeel van Indigo Midden Nederland die Transculturele
hulpverlening biedt. NOAGG wil hulpverlening voor mensen met een immigratie achtergrond, in het
bijzonder mensen met Turkse of Marokkaanse achtergrond, toegankelijker maken en verbeteren.
NOAGG werkt met kortdurende cultuur sensitieve hulpverleningstrajecten conform de
generalistische basis GGZ. Behandeling of begeleiding wordt individueel of in groepen gegeven.
Uniek is het cultuurspecifieke aanbod in de eigen taal alsook psychodiagnostiek met cultuursensitief
testmateriaal.
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)
Zorgeenheid Stemming
De zorgeenheid Stemming biedt ambulante diagnostiek en behandeling voor mensen met veelal een
unipolaire depressieve stoornis. De behandeling richt zich met name op de complexe problematiek,
vaak met comorbiditeit. De behandelingen worden zowel individueel als in groepsverband
aangeboden, veelal multidisciplinair. Bij de behandeling volgen we de richtlijnen. Binnen de eenheid
wordt tevens wetenschappelijk onderzoek verricht, in nauwe samenwerking met de Universiteit
Utrecht. Samenwerking en toegankelijkheid zijn kernwoorden in onze zorgeenheid. Onze teams
bestaan uit medewerkers met een grote diversiteit aan beroeps- en opleidingsachtergrond. Wat
betreft behandeling is er naast individuele zorg vanuit diverse referentiekaders, systeem- en partnerrelatietherapie en een ruim groepstherapeutisch behandelaanbod
Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan globaal voor 50% uit het verrichten van (psycho)diagnostische
werkzaamheden (het doen van intakes, adviesgesprekken en testonderzoek) en 50% curatie, waarbij
naast cognitieve gedragstherapie ook oog is voor andere referentiekaders. Tevens zijn er
mogelijkheden voor het deelnemen als co-therapeut aan groepstherapieën.
Verder neemt de opleideling deel aan teamvergaderingen en verschillende vormen van super/intervisie. Het houden van referaten binnen de afdeling behoort tot de werkzaamheden van de
opleideling.
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.
Kandidaten die de Turkse en /of de Arabische taal machtig zijn genieten onze voorkeur, omdat
NOAGG ook hulpverlening biedt in de eigen taal. Andere belangstellenden voor werken met
allochtonenproblematiek mogen uiteraard ook solliciteren.
Informatie en sollicitatie
In het kader van divers opleidingsbeleid steunen we aanname van mannen, mensen die cultuur
sensitief kunnen werken en tweetalig zijn (Turks en /of Berbers en/of Arabisch), omdat NOAGG waar
nodig hulpverlening biedt in de eigen taal.
Andere belangstellenden voor het werken met mensen met een immigratie achtergrond zijn
uiteraard van harte uitgenodigd ook te solliciteren.
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/17-2/012. 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.
Voor informatie over NOAGG: dhr. H v Doremalen, afdelingsmanager, 06-22228119.
Voor algemene informatie over de functie kun je contact opnemen met mw. drs. M. Korteweg,
klinisch psycholoog/psychotherapeut, 030-2308790.
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.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op dinsdagochtend 6 juni

