Graag komen wij in contact met een kandidaat voor de funcƟe van 

GZ psycholoog forensische psychiatrie
De organisaƟe
De SƟchƟng Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao (GGz Curaçao)
bestuurt en geeŌ ondersteuning aan de SƟchƟng Algemeen Psychiatrisch
Ziekenhuis Dr. David Ricardo Capriles "Klínika Capriles", SƟchƟng
Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie "Yudaboyu” en Fundashon
Sonrisa voor beschermd wonen. Deze sƟchƟngen bieden hun diensten
aan de samenleving van Curaçao en beschikken gezamenlijk over ruim
260 medewerkers.

De funcƟe
Als GZ psycholoog ben je hoofdbehandelaar van de klinische
afdelingen voor jong volwassen en volwassen cliënten die met
een juridische maatregel zijn opgenomen. Je voert individuele en
groepsbehandelingen uit en maakt acƟef deel uit van het
mulƟdisciplinair behandelteam waarbij je ook ondersteuning
geeŌ aan persoonlijk begeleiders. Verder draag je zorg voor de
verslaglegging, registraƟe en het beheer van de dossiers. Ook
behandel je cliënten van verwante afdelingen met complexe
psychiatrische problemaƟek waar verslaving veelal deel van
uitmaakt. Je adviseert de rechtbank op basis van diagnosƟek,
risicotaxaƟe en delictanalyses ten aanzien van individuele nieuw
te plaatsen cliënten als wel de voortgang van lopende
behandelingen. Vanuit je deskundigheid adviseer je over het
opƟmaliseren van het behandelklimaat op de afdelingen.
Aangezien de forensische psychiatrie op Curaçao in ontwikkeling
is, wordt verwacht dat je een belangrijke bijdrage levert aan het
ontwikkelen en introduceren van beleid in samenwerking met de
ketenpartners zoals de overheid en de jusƟƟe. Verder draag je bij
aan het algemeen behandelbeleid van Klinika Capriles en aan het
verzorgen van scholingsacƟviteiten voor medewerkers. Tot slot
voer je in overleg ook poliklinische behandelingen uit.

Proel
Wij zoeken een GZ psycholoog BIG en/of OrthopedagoogGeneralist NVO met gedegen kennis van en ervaring in de
forensische psychiatrie en bij voorkeur een registraƟe CogniƟeve
Gedragstherapie. Het verrichten van diagnosƟek, risicotaxaƟes en
opstellen van rechtbankrapportages zijn kernelementen uit je
werk .Je bent dan ook getraind in de methoden die hier speciek
toe horen. Je hebt kennis van moƟverende gespreksvoering,
verslavingszorg en agressieregulaƟe, terwijl het hebben van
kennis van diagnosƟek en behandeling van psychoƟsche
problemaƟek en/ of licht verstandelijke beperkingen een pre is.
Gezien het spanningsveld waarin behandeling in forensisch kader
zich afspeelt, ben je goed in staat meerzijdige parƟjdigheid vorm
te geven. Jij zorgt voor maatwerk, iedere cliënt heeŌ namelijk zijn
eigen verhaal. Je houdt ervan om deel uit te maken van een
teamverband en kunt ook goed zelfstandig werken. Je neemt
iniƟaƟef bij het oplossen van knelpunten, het ontwikkelen van
beleid en weet draagvlak te creëren voor veranderingen. Je hebt
ervaring in het werken in een mulƟculturele omgeving en hebt
kennis van de Curaçaose taal, cultuur en insƟtuƟes.
Voor informaƟe over de funcƟe gelieve contact op te nemen met
drs. Waldi Oostburg, Raad van Bestuur , tel: +5999-7374700 of
email: whoostburg@ggz.cw
SchriŌelijke sollicitaƟe uiterlijk 10 juli a.s. richten aan:
SƟchƟng APZ Dr. D.R.Capriles, Mohikanenweg 8
t.a.v. Saskia van der Meer, MBA , Human Resource Manager
Email: info@ggz.cw Postbus 3074 Curaçao

Kijk voor de uitgebreide vacaturetekst op www.ggz.cw

