Vacature
(Basis)psycholoog (22 uur per week)
Hezenberg GGZ is een expertise behandelcentrum voor met name patiënten met
persoonlijkheidsstoornissen (binnen de klinische setting veelal C-Cluster) en ernstige co-morbiditeit. Een
deel van de patiënten heeft andere stoornissen, die goed aansluiten bij de behandelingen die wij bieden.
Wij bieden specialistische klinische zorg (25 bedden) en aanvullend ook ambulante zorg. Hezenberg GGZ wil
duurzaam herstel (gezondheidswinst) bij onze patiënten realiseren in een context van christelijke
levensbeschouwing en lifestyle-ontwikkeling. De behandelprogramma’s zijn dan ook gebaseerd op een open
christelijke identiteit én wetenschappelijke inzichten.
Binnen de behandelingen werken we met het behandelkader Guideline-Informed Treatment for Personality
Disorders (GIT-PD). Binnen dat kader werken we onder andere met een derde generatie psychotherapie en
verschillende ervaringsgerichte groepstherapieën. Op dit moment zijn we in transitie naar een upgrade van
zorgpaden.
De Hezenberg GGZ is aangesloten bij het Kenniscentrum voor Persoonlijkheidsstoornissen. Onze
kortdurende programma’s van gemiddeld twaalf weken bleken de afgelopen jaren zeer effectief en hebben
brede steun van onze stakeholders. De behandelingen vinden plaats op ons historische landgoed gelegen
tussen Zwolle en Hattem.
Er werken bevlogen teams van professionals waar jij mogelijk deel vanuit kunt maken als wij gezamenlijk
een match ervaren. Wat onze teams verbindt is dat we met elkaar op weg zijn, in hoopvol vertrouwen en het
geloof dat verandering mogelijk is.

Functieomschrijving
Als (basis-) psycholoog ben je onderdeel van ons intaketeam en behandelteam. Als (basis-) psycholoog voer je
intakes, diagnostiek en indicatie uit onder de verantwoordelijkheid van onze psychiater, klinische psycholoog of
psychotherapeut. Je onderhoudt contact met verwijzende instanties of andere zorgaanbieders.
Ook behandel je enkele patiënten in teamverband. Als team zijn we verantwoordelijk voor de continuïteit van
de behandelingen en de verdere ontwikkeling van onze praktijk. Salariëring volgens de CAO GGZ. Inschaling is
afhankelijk van opleidingsniveau en (aantoonbare) werkervaring.

Functie-eisen
Taken en verantwoordelijkheden:
•

Het uitvoeren van de verschillende onderdelen van het intakeproces,

•

Het voeren van telefonisch spreekuur,

•

De coördinatie van de behandeling,

•

Online hulpverlening ondersteunen en coördineren,

•

Deel uit maken van het multidisciplinair overleg,

•

Het behandelen van volwassenen met bovengenoemde psychiatrische ziektebeelden op individueel,
systemisch en groepsgewijs,

•

Is inzetbaar voor individuele - en groepstherapieën,

•

Brengt relevante kennis en ervaring in bij de multidisciplinaire patiëntbespreking, intervisie of
organisatorische overleggen.

Je profiel:
•

Academische opleiding Psychologie met basisaantekening diagnostiek of registratie als
gezondheidszorg psycholoog. Bij voorkeur heeft u minimaal drie jaar relevante werkervaring in de
volwassenenzorg,

•

Affiniteit met gezondheidszorg vanuit christelijk perspectief,

•

Zelfstandig en in teamverband kunnen werken,

•

Ervaring in de GGZ,

•

Goede kennis van de sociale kaart,

•

Verantwoordelijkheid nemen voor ontwikkeling/professionalisering, relaties in onze regio en
ondernemend functioneren in de praktijkvoering,

•

Overstijgend en analytisch vermogen,

•

Einddoel oriëntatie- en inlevingsvermogen,

•

Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen en het schrijven
en bijhouden van rapporten en registratiesystemen,

•

Goed kunnen omgaan met Office 365.

Interesse?
Wij ontvangen je sollicitatie en cv graag tot en met 23 augustus 2020 via P&O@hezenberg.nl t.a.v. Gea
Zandvliet.
Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Jasper Evenblij, via telefoonnummer (038) 20 22 900.
Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: www.hezenberg.nl.

