Zorggroep Zin biedt gespecialiseerde ambulante zorg en
preventie aan volwassenen, gezinnen, kinderen en
jongeren in de zorgregio Limburg. Interdisciplinaire
teams staan in voor specifieke zorgmodules voor
volwassenen, kinderen, jongeren en gezinnen met
psychische, sociale en relationele problemen, voor de
behandeling van forensisch cliënteel en voor
hulpverlening aan mensen met problemen van gebruik,
misbruik of afhankelijkheid van alcohol, medicatie,
illegale drugs en gokken.

Voor de zorgregio Limburg heeft Zorggroep Zin vzw een vacature voor een

Master in de klinische psychologie voor het forensisch team (m/v)
voor een deeltijdse functie (40%) bepaalde duur. Er is mogelijkheid tot
uitbreiding met 50% contract bepaalde duur.
Doelgroep

Daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag en agressieve feiten die zich vrijwillig aanmelden of
doorverwezen worden door justitie.

Wij vragen
-

Diploma master in de klinische psychologie. Bijkomende therapeutische opleiding strekt tot aanbeveling.
Een respectvolle en open houding tav forensisch cliënteel.
Basiskennis van/ervaring met gesprekstherapeutische technieken en kennis van psychodiagnostiek.
Autonoom kunnen werken in stresssituaties.
Beschikken over een diplomatieke en empathische ingesteldheid gekoppeld aan een sterke persoonlijkheid.
Interesse voor/kennis van het werken met forensische problematiek en het werken in een context van
gedwongen hulpverlening.
Basiskennis van strafrecht/strafrechtuitvoering en van de werking van de verschillende justitiële diensten.
Goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden.
Flexibel ingesteld zijn, zich kunnen organiseren en initiatief nemen.
Bereid zijn tot avondpermanentie (1 avond per week tot 20u).
Beschikken over een wagen en woonachtig in de regio.

Taakomschrijving

-

Het voeren van intakegesprekken, individuele- of groepsbegeleiding van forensisch cliënteel.
Eigen maken van de criminologische of gerechtelijke kant van het werken met daders.
Mee helpen uitwerken van de samenwerking met de 1ste en 3e lijn.
Actief bijdragen tot de interne en externe communicatie met alle betrokken partners door deelname aan
teamvergaderingen, werkgroepen en samenwerkingsvergaderingen.
De werking ondersteunen en bereidheid tot verdere vorming.
Bijwonen van overlegmomenten en intervisiemomenten.
Cliëntgebonden administratie en registratie en opmaak van een cliëntdossier.
Opvolgen van het totale hulpverleningsproces.

Wij streven naar een snelle indiensttreding.

Bijkomende informatie is te verkrijgen bij mevr. Karen Beuckx, directeur Zorggroep Zin vzw of bij dhr. Frank
Reynders, Regionale zorgmanager Zorggroep Zin vzw : tel: 011/22.30.10
Bezorg je CV met motivatiebrief uiterlijk op 21/09/2019 aan frank.reynders@zorggroepzin.be

