Vacature Klinisch Psycholoog i.o. (GioS) (beroepsopleiding tot Klinisch Psycholoog ex. art. 14 Wet BIG) op
een gecombineerde opleidingsplek: Roosenburg en FACT Psychotische stoornissen
Uren per week
Met ingang van

: 28 uur per week, tijdelijk dienstverband in het kader van beroepsopleiding
: 1 januari 2018 tot en met 31 december 2021 (vier kalenderjaren)

De gecombineerde praktijkopleidingsplaats zal op twee plaatsen worden ingevuld, te weten de eerste twee
jaren op Roosenburg, en de volgende twee jaren op de afdeling FACT psychotische stoornissen.
Roosenburg
De afdeling Roosenburg van Altrecht Aventurijn, beoogd onderdeel van Fivoor, is een forensisch
psychiatrische afdeling (FPA). Het betreft een afdeling met een capaciteit van circa 100 plaatsen, verdeeld
over diverse units 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 en
ontwrichtende gedrag andere mensen of zichzelf schade toebrengen. Daarnaast is vaak sprake van
problemen op het gebied van middelengebruik. De doelgroep vraagt vaak om andere benaderingen dan de
gebruikelijke. Daarin is werken aan betrouwbaarheid en een aanloop kunnen nemen naar interventies in het
kader van de behandeling belangrijk. Een groot aantal patiënten wordt behandeld in opdracht van justitie
omdat ze strafbare feiten hebben gepleegd of daarvan verdacht worden. De behandeling vindt veelal plaats
binnen een strafrechtelijk kader.
De GIOS zal werkzaam zijn binnen de Sociaal Therapeutische zorglijn (ST). Bij de patiënten die hier in zorg
zijn, staat persoonlijkheidsproblematiek op de voorgrond. Het multidisciplinaire behandelaanbod is hierbij
gericht op groepsdynamiek en gebaseerd op schema gerichte therapie (SFT). Behandeling vindt zowel
individueel- als groepsgericht plaats.
Behandeling staat tevens in het teken van herstel en delict recidive. Toenemend staat de opname binnen de
FPA in het teken van werken naar een veilige terugkeer in de maatschappij.
FACT psychotische stoornissen
Altrecht FACT biedt rehabilitatie en behandeling op het gebied van specialistische geestelijke
gezondheidszorg aan volwassenen van 18-60 jaar met een ernstige psychiatrische aandoening in het midden
en westelijk deel van de provincie Utrecht.
De ambulante voorziening van FACT bestaat uit 11 FACT teams en in samenwerking met de open kliniek
diverse voorzieningen "op recept", zoals bed op recept en telefonisch contact op recept.
Binnen het FACT-model is het team in staat samen de benodigde zorg te bieden, ongeacht de intensiteit van
de zorg. Het team bestaat o.a. uit de volgende disciplines: sociaal psychiatrisch verpleegkundigen,
casemanagers, maatschappelijk werk, ervaringsdeskundige, arts/psychiater. Uitgangspunt van behandeling is
de cognitieve gedragstherapie
Het team kenmerkt zich door hun professionaliteit, enthousiasme, flexibiliteit en grote betrokkenheid bij de
doelgroep.

Functie-inhoud algemeen
▪

Naast het volgen van het postdoctorale onderwijs dat wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de
Stichting PDO GGZ te Utrecht, zal de opleidingskandidaat gedurende tenminste drie dagen per week
gevarieerde werkzaamheden in de praktijk verrichten, waaronder zowel psychodiagnostisch onderzoek
als (psychotherapeutische) behandelingen. Daarnaast wordt van de kandidaat verwacht dat (toegepast)
4 uur per week wetenschappelijk onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd en 4 uur per week een
management opdracht wordt verricht en afgerond.

▪

De werkzaamheden 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, zowel op beleidsmatig als op behandelinhoudelijk gebied.

▪

Wat betreft het participeren in wetenschappelijk onderzoek en de beleidsmatige taken, zal de kandidaat
deze uren (8 uur per week) voor de duur van de opleiding gaan verrichten vanuit de afdeling
Roosenburg.

Functie-eisen
Geregistreerd als Gz-psycholoog (niet uitsluitend als psychotherapeut ), ervaring in de GGz, praktisch
uitvoerend bezig met psychologisch onderzoek, aantoonbare belangstelling voor wetenschappelijk
onderzoek dan wel bereidheid onderzoek te verrichten, bereidheid zich vier jaren te verbinden aan een
opleidingstraject en aantoonbare affiniteit hebben met de doelgroepen van de betreffende afdelingen.
In het bijzonder bij de afdelingen:
- is in staat tot multidisciplinair samenwerken waarbij het bieden van inhoudelijke ondersteuning en
kennisoverdracht van het multidisciplinaire team een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden zal
betreffen.
- verstaat de kunst patiënten veiligheid en betrouwbaarheid te (laten) bieden, hen te (laten) verleiden de
behandelrelatie(s) aan te gaan en hen tevens te (laten) begrenzen in hun gedrag.
- functioneert op hoog abstractie niveau en is tevens bereid en in staat tot een pragmatische aanpak. We
verwachten van de GIOS dat hij/zij goed in staat is processen te doorzien en vast te (laten) houden. Hij/zij
is uitstekend in staat hoofd en bijzaken van elkaar te onderscheiden, hiertussen te schakelen en overige
medewerkers hierin te betrekken.
- snel, flexibel en helder in communicatie en werkstijl, zowel in woord als geschrift.
- interesse in forensisch werken en bijbehorende wet- en regelgeving.
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.
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.
Werkdagen zijn in overleg, afhankelijk van opleidingsdagen.

Inlichtingen
FACT: Mevr. L. Beverloo, inhoudelijk leidinggevende en psychiater FACT (T 06 –51872617) voor vragen en
informatie over de zorgeenheid.
Roosenburg: Mevrouw M. Raedts of P. de Leede (030-2256290).
P-opleiding: Mevrouw M. van den Ingh, praktijkopleider (030-6965345)
Sollicitatie
Geïnteresseerden in deze functie kunnen tot en met 21 mei 2017 digitaal solliciteren door een brief en CV
(bij voorkeur in PDF) te verzenden via www.werkenbijaltrecht.nl onder vacature nr. HRM/17-2/018.
Wij wijzen u er op dat alleen digitale sollicitaties in behandeling worden genomen.
Selectiegesprekken vinden plaats op 22 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.

