Opleidingsplek voor twee GZ-psychologen in opleiding, op een gecombineerde opleidingsplek
Autismeteam Volwassenen (1 jaar) en Psychiatrie en Verslaving (1 jaar)
De praktijkinstelling Altrecht biedt per 1 januari 2018 twee opleidingsplaatsen voor een Psycholoog in
opleiding tot GZ-psycholoog (PioG). Beide PioGs werken afwisselend een jaar op de volgende afdelingen.
Autisme Volwassen
Het Autismeteam Volwassenen van Altrecht is een ambulant werkend team dat zich richt op mensen
vanaf 18 jaar die (een vermoeden van) een autisme spectrum stoornis (ASS) hebben en die daarvoor
gespecialiseerde hulp nodig hebben. De hulpvraag kan zich richten op diagnostiek en/of behandeling.
Het team bedient cliënten uit de hele behandelregio van Altrecht en is gehuisvest in Nieuwegein. In het
team werken diverse disciplines nauwgezet samen. Het team bestaat uit een psychiater, een arts,
meerdere GZ-psychologen en psychologen, een klinisch psycholoog, sociaal psychiatrisch
verpleegkundigen, meerdere casemanagers, een psychomotore therapeut en een verpleegkundig
specialist in opleiding.
Het gespecialiseerd diagnostisch onderzoek wordt verricht volgens de richtlijnen en altijd uitgevoerd
door tenminste twee onderzoekers. Ook wordt consultatie verleend aan andere teams die vragen
hebben op het gebied van diagnostiek en behandeling van autisme.
De behandeling wordt op maat geleverd en kan bestaan uit individuele therapieën,
groepsbehandelingen (zoals psycho-educatie, sociale vaardigheidstraining, CGT en seksualiteit en
intimiteit), medicatie, casemanagement, systeemtherapie en/of mindfulness.
Om de zorg voor cliënten zo goed mogelijk vorm te geven, werkt het team structureel samen met
diverse teams binnen Altrecht en met diverse ketenpartners, zoals de instellingen voor beschermd
wonen in de regio.
Het autismeteam werkt nauw samen met de afdeling Jeugd van Altrecht en Lister in het kader van Leo
Kannerhuis Nederland (zie www.lkhnederland.nl)
Het autismeteam werkt met een herstelgerichte visie.
Psychiatrie en Verslaving
De zorgeenheid P&V biedt zorg aan mensen met hoogcomplexe gedrags- en psychiatrische stoornissen,
bij wie tevens sprake kan zijn van (ernstig) middelenmisbruik en al dan niet verworven verstandelijke
beperkingen, die door disfunctioneren op meerdere levensgebieden niet in staat zijn zich
maatschappelijk te handhaven.
Het gedrag dat hieruit voortvloeit, is grensoverschrijdend en onaangepast. Vaak terugkerende crises, die
het dagelijks leven en de behandeling voortdurend in de weg zitten, zijn hiervan het gevolg. Ziektebesef
en wil tot verandering zijn vaak nauwelijks aanwezig.
De doelgroep heeft baat bij een intensieve, vasthoudende benadering gericht op het doorbreken van
hardnekkige gedragspatronen. Doelen van de behandeling zijn verhogen van de kwaliteit van leven van
de patiënt en beschermen van de maatschappij tegen de overlast veroorzaakt door de doelgroep.
De zorgeenheid bestaat uit het OGGZ-CTI-team, de ACT-teams ACT1, ACT2 en Forensisch ACT en de
klinische units P&V1, 2, 3 en 4. De teams geven gezamenlijk vorm aan een laagdrempelige
inloopvoorziening.
Op de klinische units worden mensen opgenomen waarvoor de ambulante behandeling tijdelijk niet
toereikend is.
De zorgeenheid P&V is innovatief en werkt zoveel mogelijk evidence based. Zo werkt de afdeling volgens
het behandelmodel Integrated Dual Disorder Treatment (IDDT).
De teams, zowel de klinische als de ambulante, nemen mensen in behandeling die op andere plaatsen
vaak niet meer welkom zijn, omdat ze lastig gedrag vertonen of simpelweg omdat ze middelen
gebruiken. Wij laten onze patiënten niet aan hun lot over en zijn bereid risico’s te nemen. Dat vraagt
veel creativiteit, is soms moeilijk, maar ook heel inspirerend. Wij bieden de behandeling in

samenwerking met onze ketenpartners.

Functiebeschrijving en werkzaamheden
De GZ-spycholoog in opleiding (PioG) verricht werkzaamheden op het gebied van diagnostiek: zowel
(neuro)-psychologisch onderzoek als gespecialiseerd diagnostisch onderzoek naar o.a. autisme en
andere psychiatrische stoornissen. En op het gebied van behandeling: groepstherapieën, individuele
caseload en behandelintakes.
Als lid van het multidisciplinaire team neemt de PioG deel aan diverse overleggen: o.a. werkoverleg,
behandelplanbespreking, indicatieoverleg en diagnostiekoverleg. Daarnaast bestaat de mogelijkheid
deel te nemen aan diverse vormen van deskundigheidsbevordering. De PioG krijgt werkbegeleiding en
supervisie van een ervaren GZ-psycholoog/klinisch psycholoog.
Profiel
Van de opleideling wordt interesse in en bij voorkeur ervaring met het werken met mensen met
chronische aandoeningen gevraagd. Je hebt ervaring met psychodiagnostisch en neuropsychologsich
onderzoek. Je bent stressbestendig, je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken, je beschikt
over goede communicatieve en sociale vaardigheden en je bent in staat om je kennis over te dragen aan
derden. Je bent in het bezit van een LOGO-verklaring.
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. S. Thorsell, klinisch psycholoog.
Informatie
Altrecht Autisme: J. van Houts, GZ-psycholoog (afwezig tot 8 mei) en B. Breukink, teamleider. Te
bereiken via 030-6020987.
Altrecht P&V: dhr. A. Traag, Afdelings Klinisch Psycholoog P&V, tel. 030 – 230 88 02
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/17-2/003.
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.

