GZ-psycholoog
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is onder
andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van
vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende
maatregelen. Dat doen we op verschillende locaties
in heel Nederland. Wij hebben een zorgplicht voor
alle gedetineerden. Als GZ-psycholoog bied jij,
samen met andere disciplines binnen het Psycho
Medisch Overleg, geestelijke gezondheidszorg van
goede kwaliteit aan gedetineerden. Deze zorg is
gelijkwaardig aan de zorg in de vrije maatschappij,
waarbij je rekening houdt met de beperkingen van
detentie. De zorg is gericht op behandeling van
stoornissen en op het verminderen van de kans op
recidive.
Binnen een penitentiaire inrichting ben je
verantwoordelijk voor de coördinatie van de
(tweedelijns) psychische basiszorg en zit je het
Psycho Medisch Overleg voor. Je geeft uitvoering
aan individuele psychologische behandeling
(diagnostiek, interventies, indicatiestelling)
en coördineert eventuele nazorg. Je kan, na
multidisciplinaire afstemming, optreden als
regiebehandelaar. Je ziet toe op de inhoud en de
uitvoering van het behandelplan. Ook draag je een

verantwoordelijkheid ten aanzien van de bejegening
en het behandelklimaat in de inrichting en werk je
daartoe nauw samen met de afdelingen. Je adviseert
hierover gevraagd en ongevraagd de directeur van de
inrichting.

Functie-eisen
Je hebt een afgeronde universitaire opleiding
gedragswetenschappen en bent in het bezit van
een BIG-registratie als GZ-psycholoog. Daarnaast
heb je ervaring met behandeling van een complexe
patiëntengroep. Professionele inzichten en begrippen
zet je eenvoudig om naar, binnen de context,
praktisch bruikbare bejegeningsadviezen.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
DJI stelt scherpe eisen aan de integriteit en
betrouwbaarheid van haar medewerkers. Voordat je
bij ons in dienst komt, zul je een Verklaring Omtrent
het Gedrag (VOG) moeten overleggen. De regels
over de vergewisplicht en de verplichte VOG zoals
vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen
zorg (Wkkgz) zijn van toepassing.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband

Minimum salaris € 3.560 bruto per maand. Maximum
salaris € 5.292 bruto per maand. Het genoemde
salaris is gebaseerd op een 36-urige werkweek.
De functie is ingeschaald in functieschaal 12.

Wij bieden je een tijdelijke aanstelling met uitzicht op
een vaste aanstelling.

Contactgegevens
Salarisomschrijving
Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op
een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende
maand. Het Rijk hecht sterk aan persoonlijke
groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor
tal van mogelijkheden. Tot de secundaire
arbeidsvoorwaarden behoren onder meer
betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden),
studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor
ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.
Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels
zelf samenstellen.
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