VACATURE
Psycholoog volwassenenwerking M/V
Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender vzw zoekt voor zijn
volwassenenwerking (30-65 jaar), vestiging Sint-Niklaas, een master in de klinische psychologie,
voor een contract van 19 uur/week voor onbepaalde duur.
CGG Waas & Dender is gespecialiseerd in ambulante begeleiding en behandeling van kinderen,
jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige psychosociale, psychische of psychiatrische
problemen. Hiernaast heeft ons centrum ook een uitgebreid preventieaanbod en enkele
bijzondere werkingen. Iedere persoon die woont in het Waasland en de Denderstreek, ongeacht
zijn politieke, ideologische of religieuze overtuigingen, kan bij ons terecht.
Onze werking naar volwassenen (18-65j) bestaat uit 3 teams: twee in Sint-Niklaas (één team naar
jongvolwassenen 18-30 jaar, één team naar volwassenen 30-65jaar), één in Lokeren en één in
Dendermonde. Deze teams functioneren in de dagdagelijkse werking redelijk autonoom maar
worden centraal aangestuurd door een doelgroepverantwoordelijke volwassenen. Dit zorgt voor
een combinatie van aangenaam werken binnen relatief kleine teams en een geïntegreerd beleid
en werking op regioniveau. Meer informatie omtrent onze werking vind je op
www.cggwaasendender.be
Wat verwachten wij?
De opdracht is tweeledig:
1° individuele psychotherapie geven aan cliënten uit het volwassenenteam (30-65 jaar) van
vestiging Sint-Niklaas.
-

Je diagnosticeert en behandelt, zowel psychologisch als psychotherapeutisch,
volwassenen met ernstige psychische en psychiatrische problemen.
Je bent actief betrokken bij de opstelling en implementatie van een multidisciplinair
behandelplan, tevens bewaak je de kwaliteit en voortgang hiervan.
Je werkt op actieve en collegiale wijze mee aan intervisie, teamvergadering en andere
overlegmomenten en kan hierbij ook over je eigen handelen reflecteren.

2° zorgvernieuwende projecten op poten (helpen) zetten ten aanzien van (groepen van) cliënten
die gebruik maken van onze diensten.
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-

-

In afstemming met het team, de doelgroep volwassenen en de staf inventariseer en
analyseer je de mogelijkheden om een alternatief, zorgvernieuwend (groeps)aanbod voor
bepaalde groepen cliënten op poten te zetten (bv een aanbod voor cliënten die vaak niet
op afspraak komen, een follow-up ondersteunend aanbod naar cliënten die langdurige in
begeleiding zijn,…)
Op basis van de analyses ontwikkel je een groepsaanbod en implementeer je dit aanbod
in afstemming en samenwerking met collega’s.
Je evalueert de kwaliteit en efficiëntie van dit groepsaanbod in samenwerking met de
doelgroepverantwoordelijke volwassenen en stuurt bij waar nodig.

Wie zoeken wij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een enthousiaste en geëngageerde klinisch psycholoog met minstens 5 jaar
ervaring in psychotherapeutische hulpverlening.
Je bent erkend als psycholoog en beschikt over een visum.
Je hebt/volgt een opleiding in de psychotherapie.
Kennis van en ervaring met cliënten met complex trauma strekt tot aanbeveling.
Je kent de sector van de geestelijke gezondheidszorg, bij voorkeur de Centra voor
Geestelijke Gezondheidszorg, van binnen uit.
Je bent sterk genoeg om zelfstandig te werken en flexibel genoeg om in teamverband te
werken.
Je heb interesse in zorgvernieuwende projecten en beschikt over de skills om dit op poten
te zetten, te evalueren en bij te sturen.
Je hebt een sterk empathisch vermogen en een open geest die je in staat stelt om op
respectvolle wijze jouw werk en dat van de collega’s te bevragen.
Je werkt op vrijdagvoormiddag (dag van de wekelijks teamvergadering). De andere uren
presteer je op dagen die in onderling overleg worden vastgelegd. We vragen om wekelijks
één avondzitting tot 19u te presteren op maandag, dinsdag of donderdag.

Wat bieden wij?
•
•
•

Een contract onbepaalde duur van 19 uur per week in het volwassenenteam in SintNiklaas.
Een dynamische functie in een sterk ontwikkelende organisatie met aangename
werksfeer.
De verloning gebeurt volgens het wettelijke barema 1.80 van PC 331.00.20.

Informatie?
Belangstellenden kunnen meer informatie over deze vacature inwinnen bij Maarten Bockstaele,
(doelgroepverantwoordelijke) op het telefoonnummer 078/35 34 35 of via mail
maartenbockstaele@cggwaasendender.be
Solliciteren:
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Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae en een motivatiebrief, worden ten laatste op
donderdag 22 april 2021 elektronisch verwacht ter attentie van de heer Ben Engelen (directeur)
via mail personeel@cggwaasendender.be met referentie VOSN.
Voor de weerhouden kandidaten zal het sollicitatiegesprek doorgaan op dinsdagvoormiddag
4 mei 2021.
Sollicitatiegegevens worden in CGG Waas en Dender standaard 6 maanden bijgehouden. Indien
u dit niet wenst, kan u zich wenden tot onze DPO verantwoordelijke via mail
dpo@cggwaasendender.be of geeft u dit aan in uw sollicitatiebrief.
Vertrouwelijke afhandeling wordt gewaarborgd.
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