Vacature basispsycholoog Autisme Expertisecentrum Eemnes
Wij zoeken een basispsycholoog per (ongeveer) februari of maart 2019. Het gaat om een contract
voor 3 dagen per week, mogelijk op termijn 4 dagen per week. In principe is de eerste (inwerk)maand
op basis van een werkervaringsplek (afhankelijk van de ervaring die iemand heeft), daarna gaat het
om een functie als basispsycholoog. Standplaats Eemnes.
Werkbeschrijving
Het gaat in eerste instantie om het doen van diagnostisch onderzoek. Je zult anamneses, heteroanamneses, testonderzoek en uitslaggesprekken doen. Vaak werk je hierbij samen met een andere
collega, zodat jullie beide dezelfde cliënt hebben gezien en tot een goede conclusie kunnen komen.
Op de dagen waarop je hier bent zul je ’s ochtends vooral bezig zijn met anamneses en heteroanamneses en testonderzoek. In de middag ben je vooral aan het uitwerken en zul je af en toe een
uitslaggesprek of een teamoverleg hebben.
Wellicht is/komt er ook een mogelijkheid, middels coachingsgesprekken, behandeling te geven aan
cliënten.
Wie zoeken we?
We vinden het belangrijk dat de psycholoog ervaring heeft met (diagnostiek van)
autismespectrumstoornissen en/of met testonderzoek (WAIS, SCID e.d.).
Verder vinden we het belangrijk dat je sociaal bent, maar ook goed zelfstandig kunt werken. We zijn
een klein, enthousiast team dat graag samenwerkt en elkaar op de hoogte houdt van de nieuwste
ontwikkelingen in de psychologie.
Ontwikkelmogelijkheden bij het Autisme Expertisecentrum
Bij het AEC vinden we het belangrijk dat iedereen zich kan ontwikkelen. Op dit moment hebben alle
werknemers ook ‘ontwikkeltijd’ (bij een 36-uurscontract is dit ongeveer een dag per week). Hierbij
kan het bijvoorbeeld gaan om het doen van wetenschappelijk onderzoek of het ontwikkelen en
geven van een bepaald soort behandeling/coaching. Eén van de collega’s is bijvoorbeeld aan het
promoveren en gebruikt haar ontwikkeltijd hiervoor. Bij het invullen van de ontwikkeltijd kijken we
goed naar iemands passie en hoe die vormgegeven kan worden op zo’n manier dat het uiteindelijk
ten goede komt aan de zorg voor mensen met ASS.
Bij het AEC hebben we op dit moment ook een GZ-opleidingsplek. Er is natuurlijk geen garantie of, en
hoe lang we deze plek behouden. Maar: mocht de opleidingsplek blijven en we de basispsycholoog
hiervoor geschikt vinden, dan zou er in de toekomst wellicht een mogelijkheid kunnen ontstaan om
de GZ-opleiding te volgen.
Salaris
De psycholoog wordt ingeschaald in 59 of 60, afhankelijk van de werkervaring. We hanteren de CAO
GGZ. De eerste maand is in proeftijd, het gaat om een contract van negen maanden.
Werkdagen
Maandag, dinsdag en woensdag.
Hoe solliciteer je?
Je kunt je brief en cv mailen naar: a.spek@autismeexpertise.nl
We vinden het altijd erg moeilijk om op basis van een brief een inschatting te maken van wie iemand
is. Omdat we een klein team zijn dat intensief samenwerkt, vinden we de persoonlijke klik erg
belangrijk.
Om die reden vragen we jou om een filmpje te maken van jezelf. In het filmpje willen we niet zozeer
horen wat je werkervaring is of andere dingen die al in je CV staan. Het gaat ons erom dat we zien

wie jij als persoon bent, wat je leuk vindt, wat jou raakt, enzovoorts. Het hoeft geen heel
professioneel filmpje te zijn, mag ook gewoon met je telefoon gemaakt zijn!
Meer informatie
Er is geen mogelijkheid voor telefonische acquisitie. Wel kun je vragen via Email stellen, mocht dit
nodig zijn. Op onze website kun je lezen wat we doen en waar we voor staan. Zie:
www.autismeexpertise.nl

