Vacature voor 2 Klinisch Psychologen i.o. (GioS) (beroepsopleiding tot Klinisch Psycholoog ex. art.
14 Wet BIG) op een gecombineerde opleidingsplek: FACT Persoonlijkheidsstoornissen Utrecht en
Psychiatrie en Verslaving
Uren per week: 28 uur per week, tijdelijk dienstverband in het kader van beroepsopleiding
Met ingang van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2021 (vier kalenderjaren)
Er worden twee GioS geworven voor deze opleidingsplaats, waarbij er één zal starten bij het FACT
Persoonlijkheidsstoornissen, en één bij Psychiatrie en Verslaving. Er wordt 24 uur ingevuld met
behandeling en (psycho-)diagnostiek, en 8 uur met wetenschappelijk onderzoek en management. Na
twee jaar wordt er gewisseld, waarbij de 8 uur voor wetenschappelijk onderzoek en management
wordt voortgezet op de afdeling waar men begonnen is.
Over FACT Persoonlijkheidsstoornissen Utrecht
F-ACT PS biedt intensieve, voortgezette ambulante behandeling en begeleiding aan mensen met
langdurige en/of complexe persoonlijkheidsproblematiek. Door de ernst van de problematiek
komen zij niet (meer) in aanmerking voor (dag) klinische psychotherapeutische behandeling of
voor ambulante behandeling met enkel contacten op afspraak.
F-ACT PS biedt aan deze doelgroep multidisciplinaire sociaal-psychiatrische en psychotherapeutische behandeling, ingebed in een milieutherapeutische setting. De afdeling is hiertoe 7
dagen per week, tot 22.00 uur, laagdrempelig toegankelijk. Tevens bestaat de mogelijkheid tot
een bed-op-recept.
Psychotherapie is het leidende principe, waarbij methodieken uit verschillende referentiekaders
worden toegepast. Farmacotherapie en casemanagement dienen ter ondersteuning. Algemene
behandeldoelen zijn het opbouwen van een behandelrelatie, versterking van de autonomie en
verbetering van het functioneren op verschillende terreinen. Het individuele behandelaanbod
wordt afgestemd op de behandeldoelen van de cliënt en zijn systeem, rekening houdend met de
mogelijkheden van de patiënt, systeem en behandelteam, en fase van de behandeling. De
behandeling vindt in de regel op de afdeling plaats.
Het multidisciplinaire team bestaat uit 4 psychiaters, 2 klinisch psychologen, 6 SPV-en, 8
casemanagers (verpleegkundigen), 1 muziektherapeut en 1 psychomotore therapeut. Het team
heeft tevens een psychiater, een klinisch psycholoog, een gz-psycholoog en een basispsycholoog in
opleiding. Er zijn twee gelijkwaardige behandel(sub)teams, met een gemeenschappelijke basis van
casemanagement en vaktherapeuten. De centrale aansturing vindt plaats door de psychiaterteamleider en de algemeen teamleider, die verantwoordelijk zijn voor de eenduidige visie en de
samenhang binnen het team.
Over 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 afdeling 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 afdeling 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.
Functie beschrijving
▪
Naast het volgen van het postdoctorale onderwijs dat wordt gegeven onder
verantwoordelijkheid van de Stichting PDO GGZ te Utrecht, zal de opleidingskandidaat
gedurende 28 uur per week gevarieerde werkzaamheden in de praktijk verrichten, waaronder
zowel psychodiagnostisch onderzoek als (psychotherapeutische) behandelingen. Daarnaast
wordt van de kandidaat verwacht dat (toegepast) wetenschappelijk onderzoek wordt opgezet
en uitgevoerd. Verder wordt een management- en innovatieproject ter hand genomen en
afgerond.
▪

De werkzaamheden bij zowel F-ACT PS als bij Psychiatrie en Verslaving zullen vooral bestaan
uit het zelfstandig en onder supervisie uitvoeren van individuele, groeps- en
gezinsbehandelingen, het doen van psychodiagnostisch onderzoek naar complexe
problematiek, het begeleiden van het klinisch milieu, en het organiseren van en bijdragen aan
de deskundigheidsbevordering van het multidisciplinaire team. De GioS zal deel uitmaken van
de behandelstaf. Van hem/haar zal verwacht worden dat hij/zij een bijdrage levert aan de
verdere ontwikkeling van beide afdelingen, zowel op beleidsmatig als op behandelinhoudelijk
gebied. Van het onderzoek uitgevoerd in het kader van de opleiding zal gevraagd worden dat
het aansluit bij de onderzoeksvragen binnen de betreffende afdeling.

Functie-eisen
• geregistreerd als Gz-psycholoog (niet als psychotherapeut);
• bij voorkeur enige jaren ervaring in de GGZ;
• praktisch uitvoerend bezig met psychologisch onderzoek;
• aantoonbare belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek dan wel bereidheid onderzoek
te verrichten en (evt.) te publiceren;
• bereidheid zich vier jaren te verbinden aan een opleidingstraject en
• aantoonbare affiniteit met zowel de doelgroep persoonlijkheidsproblematiek als de doelgroep
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.

Aanstelling en dienstverband
Aanstelling voor 28 uur per week, tijdelijk dienstverband in het kader van beroepsopleiding, met
ingang van 1 januari 2018, voor de duur van de opleiding, in principe vier kalenderjaren (t/m 31
december 2021). Inschaling vindt plaats volgens de CAO GGZ in FWG-schaal 65, afhankelijk van
relevante werkervaring.
Werkdagen zijn in overleg, afhankelijk van opleidingsdagen.
De eigen bijdrage in de RINO-opleidingskosten is € 8.335,- 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.
Informatie
Algemene informatie over deze plek: Marjolijn Korteweg (praktijkopleider), klinisch psycholoog,
030-2308790
P&V: Anton Traag, klinisch psycholoog, 030-2308802
FACT Ambulatorium: Marieke van Wandelen, klinisch psycholoog, 030-2308640
Sollicitatie
Geïnteresseerden in deze functie kunnen tot en met 21 mei digitaal solliciteren door een brief en
CV (bij voorkeur in PDF) te verzenden via www.werkenbijaltrecht.nl onder vacaturenummer
HRM/17-2/015
Selectiegesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 8 juni en vrijdagmiddag 9 juni 2017.
Wij wijzen u 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.

