Vacature
Klinisch psycholoog
Regio Zuid (Kortrijk, Menen, Waregem)
30,4 uren/week (80%)
Vervangingscontract (geschatte duurtijd 1
jaar)
Behandelfocusteam interpersoonlijke en
gedragsproblemen en psychodiagnostisch
team

Wie zijn we?
Ons centrum biedt gespecialiseerde multidisciplinaire ambulante hulp bij complexe psychische/ psychiatrische
problemen. Elk team bestaat uit de functies psycho-sociale hulpverlener, psychotherapeutisch hulpverlener en een
psychiater waarbij elk teamlid vanuit zijn/haar expertise bijdraagt aan het traject van de cliënt en de omgeving.
Binnen het behandelfocusteam interpersoonlijke en gedragsproblemen is TIPI een onderdeel. TIPI (Team Infant
Parent Interaction ) biedt evidence-based behandeling aan infants en hun ouders waar er een vermoeden is van een
kindeigen problematiek of een psychische problematiek bij de ouders, die de ouder-kind hechting bemoeilijkt. We
werken zowel met zwangere mama’s als met ouders en hun baby of jonge kind (tot 5 jaar). Als psychologisch
medewerker binnen TIPI ga je zowel met het kind als met de ouders aan de slag en ben je medeverantwoordelijk voor
de indicatiestelling, het opmaken van een behandelplan en de psychologische begeleiding.
Het psychodiagnostisch traject vertrekt van een handelingsgerichte diagnostiek in samenwerking met de cliënt en
zijn/haar omgeving. Het doel is om richting te helpen geven aan de behandeling/begeleiding bij cliënten waar de
indicatiestelling onduidelijk is, waar de begeleiding in het verleden vastliep, … Dit gebeurt op basis van
psychologische principes, kennis, modellen, strategieën en methodes die wetenschappelijk en theoretisch
onderbouwd zijn. Voor de onderkenning van neurologische problemen werken we samen met de centra voor
ambulante revalidatie.
Wie zoeken we?
Om deze teams te versterken zoeken we een klinisch psycholoog met passie voor het ambulant behandelen van
cliënten met complexe problematieken en ervaring in het therapeutisch werken met ouders en hun jonge kind.
Kennis van en/of opleiding in de Infant Mental Health visie is een pluspunt. Kan je ontwikkelingsgericht denken en
heb je een open houding naar mensen met een psychische problematiek, dan ben je de vrouw/man die we zoeken!
Hierbij houd je de noodzakelijke informatie bij in een elektronisch patiëntendossier en overleg je geregeld met de
betrokken hulpverlening, de context van de cliënt, andere teamleden en collega’s binnen de organisatie. Naast het
cliëntenwerk draag je ook bij tot het verder uitbouwen van ons aanbod. Je schrikt er niet van terug om nieuwe
initiatieven voor te stellen/te ontwikkelen. Kortom, we zoeken een enthousiaste nieuwe collega die een engagement
wil aangaan binnen het team en onze organisatie.

Wat kunnen we je aanbieden?
Je komt terecht in een hecht, ervaren team, en krijgt toegang tot (digitaal) testmateriaal en online modules om je
therapieën en diagnostische trajecten te ondersteunen. Als werkgever in de gezondheidszorg trachten we de
medewerkers ook zo goed mogelijk te ondersteunen in het vinden van een goede work-life balance.
Profiel en aanbod
Master in de psychologie.
Bij voorkeur ervaring en scholing in werken met jonge kinderen en hun context en kennis van diagnostiek bij
kinderen en jongeren.
Bereidheid om op woensdag en maandagvoormiddag (teamvergadering) en 1 avond/week tot 20u te werken.
Onze organisatie heeft vijf vestigingen: Kortrijk, Waregem, Izegem, Tielt en Menen. Er wordt voorzien dat je
voornamelijk in de vestiging Menen en Kortrijk zal werken.
In het bezit zijn van een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 2 -art. 596.2 van het Wetboek van
Strafvordering).
Vervangingscontract voor 30,4 uur per week, met mogelijkheid tot start vanaf juni 2022.
Verloning volgens IFIC barema 50 % schaal 16, 50 % schaal 17

Procedure
Herken je jezelf in deze omschrijving of wens je meer info, dan kan je een gemotiveerd schrijven en CV richten tot
Sofie Serruys uiterlijk tegen 3/6/22, via sofie.serruys@cggml.be.
De sollicitatieprocedure bestaat uit verschillende gesprekken.
Wens je graag meer info over onze organisatie? Surf eens naar onze website of scan de QR-code

