De GGz Praktijk is op zoek naar een vrijgevestigde Gz psycholoog die de opleiding
tot Klinisch psycholoog wil volgen!
In 2015 startten we in samenwerking met de RINO groep een unieke pilot; het opleiden
van vrijgevestigde Gz psychologen tot Klinisch psycholoog.
De opleidelingen krijgen geen dienstverband krijgen maar blijven vrijgevestigd. De pilot
verloopt zeer voorspoedig. Na evaluatie hiervan door meerdere betrokken partijen kan
deze pilot mogelijk ook landelijk vorm krijgen, maar zover is het nog niet.
Nadat enkele Gz psychologen in 2015 de opleiding gestart zijn willen we graag meer
vrijgevestigde Gz psychologen deze kans bieden. We zoeken twee nieuwe opleidelingen.
De opleiding tot Klinisch psycholoog start in januari 2018. Het technisch-theoretisch
onderwijs vindt plaats in Utrecht, bij de RINO groep. De praktijkopleiding vindt plaats in
Arnhem, bij de GGz Praktijk. Je werkt daar wekelijks minimaal 24 uur en ontvangt de
nodige werkbegeleiding en supervisie onder leiding van onze praktijkopleider. De opleiding
duurt 4 jaar.
De opleiding is kostbaar, maar ook in het subsidietraject hebben we een succesvol traject
gelopen. We vragen daarom een eigen bijdrage van je, maar dragen als GGz Praktijk een
belangrijk deel van de kosten van je opleiding. Je ontvangt daarbij natuurlijk ook een
uurtarief voor je gewerkte cliënt uren.
In de GGz Praktijk ben je werkzaam in een multidisciplinair team als regiebehandelaar. We
zijn een enthousiast en gedreven team en zeer gericht op samenwerking. Onze
patiëntenpopulatie is divers en laat zich niet als licht omschrijven.
We bieden veel met deze kans maar vragen ook het nodige van de kandidaten.
We zoeken een enthousiaste, deskundige, zelfstandige en gedreven Gz psycholoog. Je
bent al gewend aan het werken als vrijgevestigde. Op die manier kun je je aandacht volop
richten op de samenwerking met je nieuwe collegae en je opleiding. Je wilt met ons
werken aan uitbreiding van je kennen en kunnen. Je bent enthousiast over samenwerking
met meerdere disciplines en wilt graag je steentje bijdragen aan de bestendiging van onze
praktijk.
Wil je solliciteren? We horen graag van je voor 9 september 2017, stuur je brief en CV
naar Marga Bijma, via m.bijma@ggzpraktijk.nl . De voordracht aan de opleiding vindt voor
1 oktober plaats, gesprekken in Arnhem worden dus in september gevoerd.
Graag ontvangen we je motivatie zowel gericht op het volgen van de opleiding als op het
werken bij de GGz Praktijk.
Meer informatie over ons lees je op www.ggzpraktijk.nl

