Gezocht!
Psychotherapeut voor forensisch team Ontgrendeld :
vervangingscontract - deeltijds
Team Ontgrendeld, het forensisch volwassen team van OBRA|BAKEN vzw zoekt een
psychotherapeut voor een vervangingscontract.
Team Ontgrendeld richt zich tot meerderjarige personen met forensische problematiek én met een
(vermoeden van) beperking.

Functieomschrijving
Als psychotherapeut bied je therapie aan mensen met een (vermoeden van) verstandelijke
beperking en met forensische problematiek, voornamelijk zedenfeiten:
 Enerzijds zijn het cliënten die aangemeld werden via het samenwerkingsverband Amfora1.
Je biedt hen ambulante therapie in onze vestiging in het Groot Begijnhof.
 Anderzijds bied je therapie aan cliënten in de gevangenis van Gent. Deze cliënten worden
ook begeleid door je collega’s van team Ontgrendeld. Het gaat om cliënten die nood
hebben aan (pre)therapeutische ondersteuning, vnl seksuele problematiek.
Daarnaast deel je expertise rond beeldvorming, differentiaaldiagnostiek, omgang met mensen met
een verstandelijke beperking,… Je biedt adviserend ondersteuning aan interne medewerkers
binnen team Ontgrendeld, OBRA|BAKEN, Amfora en andere samenwerkingspartners.
Je standplaatsen zijn het Groot Begijnhof 10 en de Nieuwe Wandeling. Wanneer nodig ga je op
verplaatsing naar de voorziening of locatie voor expertisedeling.
Je bent de enige psychotherapeut in het interdisciplinaire team Ontgrendeld dat verder bestaat uit
orthodagogen, criminologen, maatschappelijk werker.
Je werkt autonoom en tegelijk samen in een transparant, afgestemd en flexibel team. Team
Ontgrendeld is een fijn team dat er voor elkaar staat! Je komt geregeld nauw in contact met
diensten binnen en buiten de gevangenis alsook met het netwerk van de cliënt.
Het werkrooster is in de regel overdag, maar je bent bereid om je flexibel op te stellen naar de late
namiddag of avond als dat nodig is ifv de cliënt.

Functievereisten




1

Je hebt een psychotherapie opleiding gevolgd.
Je hebt een diploma psychologie, orthopedagogie, criminologie of gelijkwaardig door
relevante ervaring.
Je hebt bij voorkeur min. 2 jaar ervaring in het begeleiden van personen met beperking.

https://amfora-oost-vlaanderen.be/





Je hebt ervaring in het werken met daderschap, grensoverschrijdend gedrag, forensische
context.
Als je vertrouwd bent met het emotioneel ontwikkelingskader van Došen, is dit een troef,
net als kennis van risicomanagement en krachtgerichte en herstelgerichte benadering
(Good Lives Model)
Je bent in bezit van een rijbewijs B en je kan beschikken over een eigen vervoersmiddel
voor dienstverplaatsingen.

Functieprofiel












Je bent sterk in zelfstandig werken.
Je bent creatief en houdt ervan om psychotherapie in te zetten op maat van de doelgroep,
rekening houdend met de mogelijkheden en ondersteuningsnoden van de cliënt.
Je professionaliteit gaat hand in hand met een gezonde dosis humor en zelfrelativering.
De cliënt staat op de eerste plaats, maar ook je verslaggeving en administratie zijn accuraat.
Je pakt aan, probeert uit en zoekt naar mogelijkheden, steeds opnieuw.
Je bent een netwerker en houdt ervan om de begeleiding mee te nemen in het traject.
“Verbindende communicatie” is bekend terrein en wil je in praktijk zetten.
Je linkt je persoonlijke drijfveren met overtuiging aan ons waardenkompas.
Je hebt een beeld van jouw gevoelige thema’s rond strafbare feiten en hoe je
grensoverschrijdend gedrag en de persoon kan scheiden.
Je kan vertrouwensvol balanceren tussen standvastigheid en flexibiliteit.
Je out-of-the-box ideeën stromen door naar het team en je cliëntenwerk.

Wij bieden

 Een deeltijds vervangingscontract met onmiddellijke in dienst treding. Het aantal uur is
bespreekbaar.
 Verloning volgens de wettelijke bepalingen van PC 319.01.
 Een fijne, dynamische, maar ook uitdagende werkomgeving met focus op kwaliteit en
ruimte voor ontwikkeling.

Hoe solliciteren?

Voel je je aangesproken? Stemmen de functievereisten en profiel overeen?
Bezorg ons je cv en motivatie voor 12 augustus t.a.v. Leen De Roo,
leen.deroo@obrabaken.be
Nog vragen? Aarzel niet om contact te nemen met Leen De Roo, teamcoördinator
leen.deroo@obrabaken.be of 0491/90 78 92. Door verlof ben ik pas bereikbaar na 10 augustus
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Alle kandidaten ontvangen
antwoord.
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