Hezenberg GGZ (Hattem, nabij Zwolle), zoekt m.i.v. 1 juli een

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
(16-36 uur per week)
De organisatie
Hezenberg GGZ is een zorgorganisatie voor patiënten met persoonlijkheidsstoornissen
(veelal C-Cluster) en ernstige co-morbiditeit. We bieden specialistische klinische zorg (25
bedden) en aanvullend ook ambulant. Ons doel is om duurzaam herstel (gezondheidswinst)
bij onze patiënten te realiseren in een context van christelijke levensbeschouwing en
lifestyle-ontwikkeling. De behandelprogramma’s zijn dan ook gebaseerd op een open
christelijke identiteit en wetenschappelijke inzichten.
Binnen de behandelingen werken we op basis van een derde generatie gedragstherapie, zijn
we in transitie naar een nieuwe zorgpaden en werken volgens de Guideline-Informed
Treatment for Personality Disorders (GIT-PD). We zijn aangesloten bij het Kenniscentrum
voor Persoonlijkheidsstoornissen. Onze kortdurende programma’s van 10-12 weken zijn in
de afgelopen jaren zeer effectief gebleken en hebben brede steun van onze stakeholders. De
behandelingen vinden plaats op ons authentieke landgoed gelegen nabij Zwolle en Hattem.
Er werkt een bevlogen team van professionals waar jij mogelijk deel vanuit kunt maken als
wij gezamenlijk een match ervaren. Wat ons team verbindt is dat we met elkaar op weg zijn,
in hoopvol vertrouwen en het geloof dat verandering mogelijk is.

Functieomschrijving
Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige werk je als behandelaar binnen de klinische zorg
(een afdeling met 25 patiënten). Onder inhoudelijke leiding van twee psychiaters en een
klinisch psycholoog / psychotherapeut werk je binnen een behandelteam en heb je je eigen
behandelportefeuille. Afhankelijk van je expertise bied je ook groepsbehandeling.
Daarnaast is het mogelijk om te werken binnen de ambulante specialistische / basis GGZ, en
richt je je met name op onze specifieke patiënten-doelgroep waarin wij ons gespecialiseerd
hebben. Binnen deze veelzijdige functie ben je betrokken bij het intakeproces, de préopnamedag, diagnostiek, en de verschillende MDO’s. Salariëring volgens de CAO GGZ,
inschaling is afhankelijk van opleidingsniveau en (aantoonbare) werkervaring.

Functie-eisen:
De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige:
• Behandelt volwassenen met persoonlijkheidsstoornissen in combinatie met ernstige
co-morbiditeit binnen zowel klinische als ambulante setting
• Is betrokken bij intake, diagnostiek en pré-opnamedag
• Heeft zitting in de MDO’s voor zijn of haar expertise
• Heeft zitting in een behandel expertise overleg / programmacommissie (facultatief)
• Doet afhankelijk van ervaring en woonafstand mee aan voorwachtdiensten
Jouw profiel:
• Een afgeronde opleiding tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en in het bezit van
een BIG-registratie
• Ervaring met crisisinterventies
• Affiniteit met hulpverlening vanuit christelijk perspectief
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken
• Ervaring met de GIT-PD is een pré
• Verantwoordelijkheid kunnen nemen voor ontwikkeling/ professionalisering, relaties
in onze regio en ondernemend functioneren in de praktijkvoering
• Een overstijgend en analytisch denkvermogen
• Een probleemoplossend- en inlevingsvermogen
• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen
en het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen
• Goed kunnen omgaan met benodigde software zoals het EPD / eHealth en Word en
Excel.

Interesse?
Wij ontvangen jouw sollicitatie en cv graag voor 8 juni in één bestand t.a.v. Gea Zandvliet via
gzandvliet@hezenberg.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Theo Wolthuis
(psychiater) of Anne Jan Kok (directeur-bestuurder) via telefoonnummer 038-4445251.
Voor informatie over onze organisatie bekijk de website: www.ggzhezenberg.nl

