GGZinGeest zoekt Klinisch psycholoog voor
ambitieus en hecht team polikliniek Amstelveen
Psychosomatiek! (20-20 uur)
v19.0020
20-20 uur/wk
Amstelmere, Amstelveen

Afdeling Polikliniek Amstelveen Psychosomatiek
Klinisch psycholoog gezocht voor onze polikliniek Psychosomatiek in Amstelveen
Wij zijn een hecht team dat trots is op onze expertise op het gebied van psychosomatiek. In
vergelijking met andere centra worden bij ons bovengemiddeld ingewikkelde
problematieken behandeld. De patiëntenpopulatie is veelzijdig. Naast de lichamelijke
problemen, is er veelal sprake van co-morbiditeit in de vorm van angst, depressie, trauma of
persoonlijkheidsproblematiek. We werken vanuit het gevolgenmodel.
We zoeken een collega met aantoonbare interesse voor psychosomatiek of SOLK. Iemand
die gericht is op samenwerking en graag een heldere rol vervult in het team. Wij hebben de
ambitie om bovenregionaal bekendheid te krijgen op het gebied van specialistische
consultatie, diagnostiek en second opinion voor co-morbide psychiatrische stoornissen met
somatische aandoeningen.
Help jij ons mee deze ambitie te realiseren?
Ook collega’s met de ambitie zich te bekwamen in dit vakgebied worden van harte
uitgenodigd te solliciteren!

Functieomschrijving
Je behandelt patiënten met complexe psychosomatische stoornissen. Daarnaast geef je
supervisie- en werkbegeleiding aan opleidelingen op het gebied van behandeling en
diagnostiek. Je participeert in zowel behandelteam besprekingen als
beleids(voorbereidende) besprekingen.
Het team kent een multidisciplinaire aanpak, waarbij psychomotore therapie een
belangrijke rol vervult.
In het team zijn opleidingsplekken voor huisartsen, GZ-psychologen en klinisch psychologen.
Waar mogelijk participeren we in wetenschappelijk onderzoek.

Functie-eisen
De nieuwe collega die wij zoeken:
• is een BIG-geregistreerd klinisch psycholoog
• functioneert zelfstandig en in teamverband uitstekend
• heeft affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en het zoeken naar nieuwe
mogelijkheden binnen de gespecialiseerde zorg

Wij stellen het op prijs dat iedereen in het team een eigen expertise ontwikkelt. Zo zijn er
collega’s met expertise in systeemtherapie, conversie, VERS training, Schema-focused
Therapy, cognitieve gedragstherapie, e-health en EMDR.

Arbeidsvoorwaarden
Wat bieden we jou?
Wij bieden onze collega’s gevarieerd en zinvol werk in een professionele werkomgeving.
Daarbij hoort natuurlijk een goed pakket aan arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ. De
functie is ingedeeld in FWG 70 en het salaris is afhankelijk van ervaring. Het betreft in eerste
instantie een dienstverband voor de duur van 1 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging
naar onbepaalde tijd.
GGZ inGeest biedt goede mogelijkheden voor bij- en nascholing, zoals lezingen, workshops
en de cursus Klinisch leiderschap.
Ook interessant
• het team heeft zich het afgelopen jaar vernieuwd, wat nieuwe energie geeft!
• er is de mogelijkheid tot intervisie met (ervaren) collega klinisch psycholoog
• we werken op het snijvlak van lichaam & geest en ontwikkelen behandelaanbod voor de
uitdagende klus patiënten te helpen in een betere omgang met hun lichamelijke klachten
• de Polikliniek Psychosomatiek is gelieerd aan het NOLK (landelijk Netwerk Onvoldoende
verklaarde Lichamelijke Klachten)

Informatie over de vacature
Michel Reinders (klinisch psycholoog)
06-12282857
Mi.Reinders@ggzingeest.nl
Martin Baars (afdelingsmanager)
06-22245790
m.baars@ggzingeest.nl

Solliciteren
Heb je interesse en voldoe je aan de gestelde functie-eisen? Reageer dan de website van
GGZinGeest. Sollicitaties die via e-mail binnenkomen, kunnen wij helaas niet in behandeling
nemen.
Het inwinnen van referenties en het controleren van diploma's maakt onderdeel uit van de
sollicitatie procedure. Om in aanmerking te komen voor deze functie is een verklaring
omtrent gedrag (VOG) vereist.

