Een gecombineerde GZ-opleidingsplaats Altrecht Aventurijn B.V. (FPA Roosenburg/ Ambulant
Centrum Aventurijn FACT LVB )
De praktijkinstelling Altrecht biedt per 1 januari 2018 twee opleidingsplaatsen voor een Psycholoog
in opleiding tot GZ-psycholoog (PioG), bij Aventurijn B.V.
Beide PioGs werken afwisselend een jaar op de volgende afdelingen.
Ambulant Centrum Aventurijn; FOR FACT LVB
In het Ambulant Centrum zijn de poliklinieken voor de zorglijnen van Altrecht Aventurijn gevestigd.
Gemeenschappelijk in het zorgaanbod is dat er bij de doelgroep sprake is van grensoverschrijdend
gedrag in combinatie met psychiatrische problematiek. De opleidingsplaats krijgt gestalte binnen FOR
FACT LVB. Momenteel zijn er ongeveer 350 cliënten binnen deze zorglijn in behandeling en groeit de
vraag binnen zowel Utrecht stad als in de regio.
Onze ambitie is om een stevig aanbod te bieden voor forensische cliënten met psychiatrische
problematiek, ook als deze complex en langdurig is. Naast contact met cliënten krijg je als
behandelaar veelvuldig te maken met verwijzers zoals reclassering, collega ggz-instellingen,
maatschappelijke instellingen en justitie. We streven we ernaar in een vroeg stadium te
interveniëren waardoor crisissituaties en (dwang)opnames worden voorkomen. Zo behoudt de cliënt
zoveel mogelijk autonomie. Daarnaast ligt er expliciet een taak in het bevorderen van de veiligheid
en het reduceren van delictgevaar danwel de kans op recidive.
Roosenburg
De afdeling Roosenburg van Altrecht Aventurijn is een forensisch psychiatrische afdeling (FPA). Het
betreft een afdeling met een capaciteit van circa 100 plaatsen, verdeeld over diverse leefgroepen
welke open of gesloten van aard zijn. De FPA biedt plaats aan mensen met psychiatrische
problematiek die in de problemen zijn geraakt, omdat zij door hun vaak ernstig grensoverschrijdende
gedrag andere mensen of zichzelf schade toebrengen. Daarnaast is vaak sprake van problemen op
het gebied van middelengebruik. Een groot aantal patiënten wordt behandeld in opdracht van
justitie omdat ze strafbare feiten hebben gepleegd of daarvan verdacht worden. Naast de
gerichtheid op patiënten met een strafrechtelijke maatregel, kan behandeling ook worden geboden
op grond van een civielrechtelijke (al dan niet vrijwillige) plaatsing. FPA Roosenburg is sterk in
ontwikkeling, onder andere door innovaties op het gebied van herstelgericht werken binnen de
forensische context. De variatie aan voorkomende stoornis- en delict groepen binnen de FPA is groot.
Ook opnameduur en –intensiteit zijn verschillend. Patiënten zijn veelal afkomstig uit penitentiaire
inrichtingen, forensisch psychiatrische centra, ambulante forensische zorg of overige GGZ.
Toenemend staat de opname binnen de FPA in het teken van werken aan een succesvol ambulant
vervolgtraject.
De voornaamste werkzaamheden van de PioG zijn
• het verrichten van uitgebreid psychologisch diagnostisch (test)onderzoek;
• behandelaarschap, (co-)therapeut van individuele behandeling, systeembehandeling en
groepsbehandeling;
• het op termijn inbrengen van psychologisch gedragskundige kennis in het multidisciplinaire
team;
• deelname aan relevante interne overlegstructuren;
• deelname aan interne deskundigheidsbevordering;
• bijhouden van de recente ontwikkelingen op het (forensisch) vakgebied;
• intervisie met overige PioG’s van Altrecht en deelname aan gezamenlijke
casuïstiekbespreking.

Wij vragen
• een afgeronde studie psychologie, bij voorkeur in de afstudeerrichting Klinische Psychologie
of Forensische Psychologie;
• in het bezit van een LOGO verklaring en een Verklaring omtrent het Gedrag;
• enige jaren ervaring in het forensische werkveld en/of in de GGZ;
• affiniteit met de doelgroep forensische psychiatrie en langdurige psychiatrie, soms met LVB;
• affiniteit met een cognitief gedragstherapeutisch en systeemtheoretisch referentie kader;
• zowel goed zelfstandig kunnen functioneren als in teamverband kunnen werken.
Wij bieden
• opleiding tot GZ-psycholoog onder verantwoording van RINO Groep Utrecht;
• de aanstelling is opgebouwd uit 1 jaar 32 uur Roosenburg en 1 jaar Ambulante zorglijn
Forensische Psychiatrie;
• samenwerking in een enthousiast en professioneel team met voldoende ruimte voor overleg
en intervisie;
• de mogelijkheid om ervaring op te doen met zowel specialistische als algemene diagnostiek
bij verschillende patiëntpopulaties;
• werkbegeleiding en supervisie door een ervaren GZ-psycholoog.
Aanstelling en dienstverband
De PioG 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
Myrthe Vosselman, GZ-psycholoog
Sollicitatieprocedure
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/17-2/010. Een LOGO-verklaring dien je te kunnen
tonen indien je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Selectiegesprekken zullen plaatsvinden in juni.
Wij wijzen je er op dat alleen digitale sollicitaties in behandeling worden genomen.
Inlichtingen
Meer informatie over deze functie kun je verkrijgen bij:
Mevr. S. Beeckman, GZ psycholoog FPA Roosenburg, tel.nr. 030-2256290
Dhr. O. Has, GZ psycholoog Ambulant Centrum Aventurijn, FOR FACT LVB, tel.nr. 030-2308866
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.

