Vacature voor twee Klinisch Psychologen in opleiding (beroepsopleiding tot Klinisch Psycholoog ex. art. 14
Wet BIG) op een gecombineerde opleidingsplek: Stemming en AutismeVolwassenen
Uren per week
Met ingang van

: 28 uur per week, tijdelijk dienstverband in het kader van beroepsopleiding
: 1 januari 2018 tot 1 januari 2022 (vier kalenderjaren)

Algemene omschrijving van de vacature
Het betreft een opleidingsplek met twee afdelingen van Altrecht: Stemming en Autisme Volwassenen.
Vacature 1: Stemming – Autisme
De praktijkopleiding-werkzaamheden zullen 3 jaar binnen Stemming plaatsvinden en 1 jaar binnen de
Autisme Volwassenen.
Vacature 2: Autisme – Stemming
De praktijkopleiding-werkzaamheden zullen 3 jaar binnen Autisme Volwassenen plaatsvinden en 1 jaar
binnen Stemming.
De cursorische opleiding wordt gestart in 2018. De opleidingskandidaat krijgt een opleidings/arbeidsovereenkomst van 28 uur per week voor de duur van de opleiding, waarin 4 uur per week ingevuld
wordt met het opzetten en verrichten van wetenschappelijk onderzoek. Voor curatieve werkzaamheden,
gespecialiseerde diagnostiek en behandeling bij complexe problematiek, is 20 uur per week beschikbaar,
inclusief tijd voor werkbegeleiding en supervisie. Naast de curatieve werkzaamheden en het
wetenschappelijk onderzoek wordt een project management & innovatie tijdens de opleiding ingericht.
Onderzoek en management vindt waar mogelijk plaats op de afdeling waar de GIOS 3 jaar werkzaam is.
De selectie door een commissie leidt tot een voordracht aan de P-opleider en de Hoofdopleider.
Stemming
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,
met o.a. een uitgebreide specialistische voormeting voor de patiënten.
Het onderzoek richt zich onder meer op “positieve emotieregulatie”. Mensen met depressie hebben moeite
om positieve emoties te ervaren en vast te houden. In het onderzoek wordt geprobeerd dit beter te
begrijpen en aan te pakken. De GioS participeert actief in het onderzoek en er worden mogelijkheden
gezocht om de onderzoekswerkzaamheden te laten resulteren in een promotie. Het onderzoek gebeurt 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 partner-relatietherapie en een ruim
groepstherapeutisch behandelaanbod. Tevens is er een deeltijdbehandeling angst en stemming verbonden
aan de zorgeenheid met meerdere deeltijdgroepen.
Autismeteam Volwassenen
Het team Autisme Volwassenen van Altrecht is een ambulant werkend team dat zich richt op mensen vanaf
18 jaar die (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis (ASS) hebben en die daarvoor
gespecialiseerde hulp nodig hebben. De hulpvraag kan zich richten op diagnostiek en/of behandeling. Het
team bedient patiënten 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, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, 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 patiënten 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.
Autisme Volwassenen werkt nauw samen met de afdeling Jeugd van Altrecht en Lister in het kader van Leo
Kannerhuis Nederland (zie www.lkhnederland.nl)
Autisme Volwassenen werkt met een herstelgerichte visie.
Functie inhoud
▪
Naast het volgen van het postdoctorale onderwijs dat gegeven wordt 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)
wetenschappelijk onderzoek wordt opgezet en uitgevoerd. Verder wordt een management- en
innovatieproject ter hand genomen en afgerond.
▪

De werkzaamheden zullen vooral bestaan uit het zelfstandig en onder supervisie uitvoeren van
individuele (psychotherapeutische) behandelingen, het doen van psychodiagnostisch onderzoek naar
complexe problematiek, en het organiseren van en bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van het
multidisciplinaire team. Daarnaast zijn er werkzaamheden op het gebied van groepsbehandeling en
systeemtherapie. Van hem/haar zal verwacht worden dat hij/zij een bijdrage levert aan de verdere
ontwikkeling van de 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 zorgeenheid.

Functie-eisen
▪
Geregistreerd als Gz-psycholoog (niet enkel als psychotherapeut)
▪
Bij voorkeur enige jaren ervaring in de GGz
▪
Praktisch uitvoerend bezig met psychologisch onderzoek
▪
Overtuigende belangstelling voor en al enige ervaring met wetenschappelijk onderzoek dan wel
grote bereidheid onderzoek te verrichten en (evt.) te publiceren.
▪
Bereidheid zich vier jaren te verbinden aan een opleidingstraject en
▪
Aantoonbare affiniteit met de genoemde problematiek.

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 met de betreffende afdeling en mede afhankelijk van opleidingsdagen.

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 vacature nr. HRM/17-2/016.
NB. Graag in de sollicitatiebrief aangeven naar welke afdeling de voorkeur uitgaat als afdeling waar 3 jaar
gewerkt wordt.
Wij wijzen u er op dat alleen digitale sollicitaties in behandeling worden genomen.
Selectiegesprekken vinden plaats op 12 en 13 juni.
Inlichtingen
• voor algemene informatie over de P-opleiding binnen Altrecht, en de specialistische opleidingen, deze
vacture in het bijzonder: dhr. P. Dingemanse, P-opleider Altrecht, tel. 06-48160195
• informatie over de zorgeenheid Stemming: dhr. P. Dingemanse, klinisch psycholoog, tel. 06-48160195
• informatie over zorgeenheid Autisme, team Volwassenen: mw. A. Mol, klinisch psycholoog en
leidinggevende ZE Autisme, tel. 030-6020987
• Praktijkopleider is mw. A. Jansingh, klinisch psycholoog, tel. 030-6965477
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.

