Profielschets ASG Arts
Resultaatgebieden
De ASG Arts draagt bij aan de uitvoering van het ASG proces. Hiertoe behoren de volgende
taken:
•

het deelnemen aan het Validatie proces;

•

het uitvoeren van het Medische Evaluatie proces;

•

het fungeren als ASG Arts in het proces Second Opinion;

•

het trainen van teamleden;

•

het geven van beleidsadvies ter verbetering van de Stichting ASG.

Plaats van de functie binnen de ASG Organisatie
•
de ASG Arts is verantwoording verschuldigd aan de betreffende Team Coördinator;
•

de ASG Arts werkt in nauw verband samen met de andere leden van het betreffende
ASG team;

•

de ASG Arts behartigt de belangen van betrokkene en motiveren om indien nog te
werken aan herstel

Functie-eisen, kennis, opleiding en ervaring
•
Deskundigheid/specialisme op het gebied van verslaving, alcoholverslaving in het
bijzonder;
•

Deze deskundigheid/specialisme moet aantoonbaar zijn en bijgehouden worden
(scholing/nascholing);

•

De ASG Arts moet in staat zijn deze kennis effectief te delen met de overige leden van
het ASG team;

•

De ASG Arts is communicatief vaardig, juist daar waar het delicate onderwerp van
verslaving betreft;

•

De ASG Arts moet goed bereikbaar zijn voor acute vragen.
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Gedragscompetenties
•

Interpersoonlijke sensitiviteit
o
o
o

•

•

•

•

Heeft oog, zorg en respect voor de gevoelens van anderen (waaronder mensen uit
andere culturen).
Toont belangstelling voor de mening van anderen.
Stelt zich positief en tolerant op ten opzichte van verschillen in behoeften en
zienswijzen.

Integriteit
o
o
o
o

Wekt vertrouwen op.
Toont integriteit in het contact met anderen.
Behandelt anderen eerlijk.
Houdt er hoge ethische maatstaven op na.

o
o
o
o

Geeft blijk van specialistische kennis.
Toont gedetailleerde kennis met betrekking tot het werk.
Neemt vlot nieuwe vakkennis in zich op.
Weet hoe het werk technisch correct uitgevoerd moet worden.

o
o

Werkt met collega’s samen om teamdoelen te bereiken.
Deelt informatie met collega’s en ondersteunt hen.

o

Neemt de juiste beslissingen, gebaseerd op het overwegen van verschillende
alternatieven.
Neemt alle beschikbare informatie in ogenschouw bij het nemen van beslissingen.
Weegt voor het nemen van een beslissing alle mogelijkheden tegen elkaar af.
Neemt gegronde beslissingen op basis van feiten en logica.

Vakkundigheid

Werken in teamverband

Oordeelsvorming

o
o
o
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