Vacaturebericht
(referentienummer: OB5ma)

Ouderenpsycholoog Boom (m/v/x)
(minimum 50 % tewerkstelling – contract onbepaalde
duur)
Wie zijn we?
Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) De Pont bestaat uit drie vestigingen
die gelokaliseerd zijn te Mechelen, Boom en Lier. De Pont is één van de 19 Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg in Vlaanderen. We zijn specialisten in preventie, vroegdetectie en ambulante
behandeling van psychische problemen. Als sociale onderneming kiezen we ervoor nauw samen te
werken met partners in het netwerk om zo de geestelijke gezondheidszorg in ons werkingsgebied te
verbeteren. Samenwerking is ook intern een vaste waarde: we werken steeds multidisciplinair en
integraal in teamverband.
Ons centrum startte in 2020 met een nieuwe organisatiestructuur waarbij op elke vestiging een
integraal oriënteringsteam en een integraal behandelteam actief is.
Het oriënteringsteam staat in voor screening, vraagverheldering, indicatiestelling voor behandeling,
kortdurend crisisaanbod, ondersteuning, consult en advies aan verwijzers.
Het behandelteam richt zich op therapeutische begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren,
gezinnen, volwassenen en ouderen.
We zoeken een master in de psychologie/orthopedagogie met kennis en ervaring in
begeleidingswerk met ouderen voor het oriënteringsteam in onze vestiging te Boom.
Heb je zin om hieraan mee te werken?
Ben jij op zoek naar een zinvolle job met uitdaging? Wil jij psychisch kwetsbare mensen en
hun context bijstaan en krachtiger maken en herstelgericht werken? Neem je graag
verantwoordelijkheden op? Dan vormen wij een goede match!
We zijn op zoek naar een enthousiaste en flexibele collega voor de leeftijdsdoelgroep Ouderen,
specifiek voor de vestiging Boom:
• je verheldert de vraag door middel van oriënteringsgesprekken met (op)nieuw aangemelde
cliëntsystemen
• je werkt met verwijzers en personen (en hun gezin) met ernstige psychische problemen.
• je werkt samen met andere leden van het multidisciplinaire team
Ben jij de collega die we zoeken? Dan...
• heb je een uitgesproken wens om met de doelgroep ouderen te werken
• heb je een masterdiploma in de orthopedagogie of psychologie en ervaring in de geestelijke
gezondheidszorg voor ouderen

•
•
•
•
•
•
•
•

heb je een goede kennis van psychische en psychiatrische problematieken bij ouderen en
hun aanpak en behandeling
heb je ervaring met neuropsychologische en persoonlijkheidsdiagnostiek
kan je problemen, krachten en doelen in kaart brengen samen met het ruimere
cliëntsysteem (vraagverheldering)
kan je een behandelplan opmaken, doelgericht werken en de begeleiding en
samenwerkingsrelatie evalueren
heb je ervaring met kortdurend en krachtgericht werken
kan je zelfstandig werken en neem je initiatief binnen een multidisciplinaire teamcontext
werk je zowel ambulant op het CGG als outreachend in de WZC en aan huis
je hebt een bijkomende opleiding in therapeutische vaardigheden? Dan heb je een extra
troef in handen

Wat mag je van ons verwachten?
•
•
•
•
•
•

•

een bediendecontract voor onbepaalde duur (minimaal 19u en maximum 23u per week)
verloning volgens barema 1.80 (master) van de Vlaamse Gemeenschap, overname van
relevante werkervaring.
laptop wordt voorzien
vergoeding voor woon-werk-verkeer, mogelijkheid tot maximale fietsvergoeding.
een interessant verzekeringsaanbod na 1 jaar dienst
extra verlofdagen: 2 dagen aanvullende vakantie en 3 bijkomende betaalde feestdagen en
anciënniteitsverlof en leeftijdsverlof (vanaf 35 jaar 5 dagen extra verlof, vanaf 45 jaar 12
dagen extra verlof, enz.)
een boeiende en ondersteunende werkomgeving waarin waarden als empowerment,
kwaliteit en flexibiliteit een belangrijke rol spelen

Zie je dit helemaal zitten?
Je kan uiterlijk tot 11 november solliciteren. Je zal ten laatste 17 november vernemen of uw
kandidatuur werd weerhouden.
Eerste sollicitatiegesprek is voorzien op 22 november in de namiddag in de vestiging Mechelen,
gelieve dit moment vrij te houden.
Sollicitatiebrief met cv enkel via e-mail met vermelding van het referentienummer OB5ma
verzenden naar:
Caro Demeyer – coördinator -18, caroline.demeyer@cggdepont.be
met een kopie naar Bob Cools, directeur, sollicitatie@cggdepont.be
Voor inlichtingen mag je ook steeds contact zoeken per mail.
ENKEL DE E-MAILS MET DIT REFERENTIENUMMER DIE OP BEIDE E-MAILADRESSEN WERDEN VERZONDEN, ZULLEN
EEN ANTWOORD KRIJGEN.

