Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost verleent
ambulante hulp aan mensen met ernstige psychische problemen of psychiatrische
stoornissen en aan hun omgeving.
Het CGG beschikt over 5 vestigingsplaatsen: Aarschot, Diest, Leuven, Tienen en
Sterrebeek. Elke vestigingsplaats richt zich voornamelijk tot de inwoners van de
omliggende gemeenten. Zowel kinderen en jongeren als volwassenen en ouderen kunnen er terecht. Naast de
basiszorg is het CGG o.a. gespecialiseerd in preventiewerk, hulpverlening in het kader van middelenmisbruik,
forensische zorg en zorg aan personen met een verstandelijke handicap. Het CGG is eveneens partner van het
samenwerkingsverband Jeugdhulp Hageland in het kader van ‘één gezin, één plan’.
De lokale teams zijn multidisciplinair samengesteld met onder andere psychiaters, psychologen, maatschappelijk
werkers, preventiewerkers en administratief medewerkers. Diverse projecten worden centraal ondersteund door
stafmedewerkers.

Het CGG Vlaams-Brabant Oost zoekt
voor haar vestiging in Leuven
een master in de psychologie (deeltijds – 50% ) M/V

Je functie
-

Je verleent hulp aan cliënten die na een multidisciplinaire teambespreking aanvaard worden binnen de
werking van het CGG. Dit houdt in: intake (diagnostische inschatting, probleemstelling), teambespreking
(indicatiestelling en behandelplan), bespreken van het hulpverleningsvoorstel met de cliënt,
psychotherapeutische behandeling/begeleiding van kinderen, jongeren, ouders en gezinnen, opvolging
behandelplan en cliëntdossier (met inbegrip van registratie activiteiten). Je geeft therapie aan kinderen
en jongeren en neemt ouderbegeleidingen op.

-

Je bent samen met de collega’s van het team ingeschakeld in het crisisnetwerk van Yuneco.

-

Je draagt op een passende wijze bij tot het multidisciplinaire karakter van het team vanuit je eigen
opleiding en referentiekader (actief en opbouwend participeren aan het wekelijks teamoverleg, nietcliëntgebonden besprekingen, teambuildingsactiviteiten, interne werkgroepen)

-

Je werkt samen met andere partners in de zorg. Hiervoor onderhoud je contacten met verwijzers, werk
je op een professionele wijze met ze samen, participeer je aan externe overleg- en werkgroepen en
ondersteun je externe hulpverlening. Je werkt outreachend naar intermediairs.

Je profiel
-

Je beschikt over een master in de klinische psychologie (optie kind, jeugdige en gezin), een
erkenningsnummer van de psychologencommissie en een bijkomende specialisatie in systeemtherapie,
experiëntiële psychotherapie, cognitieve gedragstherapie of psychodynamische therapie.
Je hebt ervaring in het therapeutische werken met kinderen, jongeren en hun ouders en bekwaamheid
tot diagnostische inschatting.
Je hebt inzicht in de behoeften en noden van de cliënt en in je eigen gevoeligheden en grenzen.
Je hebt interesse in het werken met crisissen, complexe problemen en persoonlijkheidsstoornissen.
Je hebt een grote draagkracht en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, bent luistervaardig en kan zelfstandig werken.
Als lid van een multidisciplinair team ben je (zelf-)kritisch en heb je een open leerhouding.
Je hebt een respectvolle openheid naar andere therapeutische kaders.
Je werkt zowel administratief als deontologisch zorgvuldig en rapporteert aan het zelfsturend team en
aan de verantwoordelijke arts.
Je bent bereid om deels buiten de schooluren te werken (woensdagnamiddag, avond tot 20 u. max.).

Wij bieden
-

Een contract van een jaar met het oog op een contract van onbepaalde duur. Je loon is conform de
vastgelegde barema’s (PC 311). Interne vorming wordt voorzien.

Solliciteren doe je door een motivatiebrief met CV vóór 15/7/2018 te richten aan Linda De Valck,
directiesecretariaat bij voorkeur via mail vzw@cgg-vbo.be. Voor meer informatie kan je terecht bij het team via
Leuven-KJ@cgg-vbo.be of 016 85 79 78
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