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 75 medewerkers. Voor
uitbreiding wegens goedkeuring projectaanvraag zijn we op zoek naar:
100 % eerstelijnspsycholoog ouderen (65+)
Je werkterrein?
De missie van het project is om het psychisch welbevinden van de senioren en hun hulpverleners te
bevorderen. Dit doen wij onder andere door begrip te creëren voor verschillende ziens- en
levenswijzen en door hulpbehoevende mensen te helpen participeren in de maatschappij. We werken
vanuit een krachtgerichte benadering. We versterken zowel senioren met psychische problemen en
diens context, alsook hulpverleners in hun dagelijkse welbevinden door te informeren, te
sensibiliseren, te ondersteunen en te begeleiden. We werken op een positieve en respectvolle manier
samen aan een beter psychisch welbevinden.
Dit project is voor de duurtijd van 3 jaar en heeft een dubbele doelstelling:
 Een eerste doelstelling is om een laagdrempelige eerstelijnspsychologische hulpverlening te
bieden aan ouderen met psychische problemen, dit zowel individueel als in groep.
Laagdrempelig betekent onder andere fysiek bereikbaar, betaalbaar, geen lange wachtlijsten of
complexe instapprocedures, flexibel in kunnen spelen op de vraag van de cliënt, …
 De tweede doelstelling is om de hulpverleners van de partners in de regio (o.a. WZC, LDC,
thuiszorgdiensten, thuisverplegers, huisartsen, …) te versterken, coachen en ondersteunen in
hun job bij het herkennen, omgaan met en ondersteunen van ouderen met psychische
problemen door vorming, coaching en intervisie. Wij streven ernaar om iedereen in zijn kracht
te zetten en om bruggen te bouwen in de samenleving.
Je profiel?













Je bent master psychologie, minimum 5 jaar beroepservaring
Specifieke kennis binnen de ouderenzorg en ervaring of opleiding met betrekking tot
eerstelijnspsychologische ondersteuning strekt tot aanbeveling.
Je hebt ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg of aanverwante sectoren
Je bent een echte teamplayer met een open houding
Je kan methodisch en zelfstandig werken, zowel in je begeleiding/behandeling als bij andere
opdrachten
Je bent gemotiveerd en gedreven om een nieuwe werking te ondersteunen en blijvend op zoek
te gaan naar verbetering
Je hebt vaardigheden om outreachend en laagdrempelig te werken
Je kan coachend werken
Je bent gemotiveerd en gedreven
Je bent stressbestendig
Je hebt een open communicatiestijl
Je bent in het bezit van een rijbewijs en een wagen

Wat biedt het CGG je:




Een afwisselende en uitdagende job
Een salaris volgens barema
Contract voor drie jaar, met onmiddellijke ingang

Plaats van tewerkstelling?
 Arrondissement Turnhout
 De eerstelijnspsychologische functie wordt minimaal uitgeoefend in de OCMWlocaties (Mol, Balen, Dessel en Retie) en in de eigen woonomgeving (WZC, serviceflat, eigen
woning) voor senioren waarbij verplaatsing niet mogelijk is. De OCMW’s kunnen met hun MMC
en aangepaste wagens (molmobiel, rolmobiel, handicar) de nodige ondersteuning bieden op vlak
van mobiliteit.
Solliciteren?
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