VZW Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen biedt ambulante begeleiding en
behandeling aan iedereen met een ernstige psychische, psychosociale of een psychiatrische
problematiek. CGG Kempen is een groeiende organisatie met momenteel 80 medewerkers.
Voor een vervanging wegens zwangerschap zijn we op zoek naar een psycholoog (m/v) binnen het
zorgprogramma Connect (vroegdetectie en vroeginterventie).

Psycholoog (tot en met december 2020: 90%, vanaf januari 2021: 80%)
Je werkterrein:
-

Je bent werknemer van CGG De Kempen (www.cggkempen.be) en maakt deel uit van een
multidisciplinair provinciaal team (www.panng0-18.be), dat zorgt voor vroegdetectie,
vroeginterventie,

toeleiding

naar

hulpverlening

en

kortdurende

begeleiding

van

jongvolwassenen (14 tot 23 jaar) met een verhoogde psychische kwetsbaarheid (psychose,
suïcidaliteit/depressie en verslaving).
-

Je bent samen met collega’s verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma en dit
voor het werkingsgebied van CGG Kempen met name arrondissement Turnhout.

-

Je werkt nauw samen met de collega’s van het multidisciplinaire netwerkteam (provinciaal),
alle partners van PANGG 0-18, de netwerkpsychiater(s)en de netwerkcoördinatie.

-

Je ondersteunt zorgverleners in de (eerstelijns)gezondheidszorg (zoals huisartsen, CAW,
Eerstelijnspsychologische functie, OCMW…) in het toeleiden van cliënten naar de juiste zorg
vanuit een ruime kijk op het werkveld (GGZ, privé therapeuten, thuiszorg, zelfhulpgroepen,…).

-

Je draagt bij in de screening, assessment, diagnose en indicatiestelling in kader van je
opdracht vroegdetectie.

-

Je interventies bestaan uit een kortdurend zorgaanbod dat (nog) niet door anderen kan
opgenomen worden.

-

Je bent bereid outreachend te werken.

-

Je neemt deel aan de wekelijkse teamvergadering.

-

Je neemt deel aan het provinciaal intervisiemoment en leerplatform.

Je profiel:
-

Je bent master in de klinische psychologie.

-

Je hebt bij voorkeur ervaring binnen de GGZ.

-

Je hebt affiniteit met de doelgroep jongvolwassenen (14 tot 23 jaar) met een verhoogde
psychische kwetsbaarheid (psychose, suïcidaliteit/depressie en verslaving).

Jobgerelateerde competenties:
-

Je hebt kennis van en/of ervaring met vroegdetectie en vroeginterventie.

-

je beschikt over kennis en vaardigheden om de dynamieken binnen gezinscontexten in proces
te brengen.

-

Je hebt kennis van en expertise in het werken met zowel de formele als de informele context.

-

Je hebt een goede kennis van de sociale kaart.

-

Je hebt een brede netwerkbril.

Persoonsgebonden competenties:
-

Je kan zelfstandig en ook teamgericht werken.

-

Je staat open voor feedback en streeft naar optimalisering en vernieuwing .

-

Je wordt geprikkeld door de kans om vroeg detectie en interventie mee op de kaart te zetten
in je regio.

-

Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.

Praktisch:
-

Beginmoment van tewerkstelling: 10 augustus 2020 (tot en met medio april 2021).

-

Werkdagen: dagdienst maar bereid om ’s avonds te werken indien nodig.

Aanbod:
-

Een afwisselende en uitdagende job.

-

Een contract van bepaalde duur (8 maanden).

-

Salaris volgens barema.

Solliciteren:
-

Solliciteren door gemotiveerd schrijven en CV kan tot en met 24/7/2020 via mail naar
katrienvanhasselt@cggkempen.be

-

Voor meer info kan je contact opnemen met Katrien Van Hasselt via het algemeen nummer
014/41.09.67.

