OBRA|BAKEN vzw zoekt voor zijn
FORENSISCHE DEELWERKING te SINT-AMANDSBERG
een PSYCHOTHERAPEUT (m/v)
OBBRA|BAKEN vzw is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH en biedt
ondersteuning op maat en op vraag aan personen met een beperking en hun
netwerk.
OBRA|BAKEN vzw heeft onder meer een uitgebreide forensische werking voor
justitiabelen met een (vermoeden van) beperking. Voor deze werking zijn wij op
zoek naar een psychotherapeut, die binnen ons forensisch team mee instaat voor
begeleiding van cliënten en adviesverlening/expertisedeling t.a.v. externen.

Deze opdracht houdt onder meer in:
•
•
•

•

•
•
•
•

Je bent lid van het intern forensisch, handicapspecifiek expertiseteam en neemt
deel aan teamvergaderingen en expertiseoverleg
Je deelt expertise en geeft advies aan interne medewerkers inzake cliënten die
zij begeleiden
Je deelt expertise inzake beeldvorming, differentiaaldiagnostiek en
(therapeutische) ondersteuning voor justitiabelen met een beperking binnen een
gemeenschappelijk aanmeldplatform voor ambulante dadertherapie voor
plegers van seksuele delicten (AMFORA); je neemt binnen dit kader ook enkele
therapeutische begeleidingen van cliënten op die niet kunnen verwezen worden
binnen de reguliere diensten o.w.v. hun beperking
Je biedt therapeutische ondersteuning aan enkele van onze cliënten die in een
forensisch woonzorgconcept verblijven; je volgt als lid van het team hun
behandeling mee op en stelt hiertoe o.m. een therapeutisch ondersteuningsplan
op
Je deelt expertise inzake beeldvorming, differentiaaldiagnostiek en bejegening
van personen met een beperking met andere adviesvragers betrokken op de
doelgroep (o.m. justitiehuizen, psychosociale diensten van de gevangenis)
Je geeft vorming op vraag en op maat aan internen en externen over relevante
thema’s verbonden aan de doelgroep (bv. grensoverschrijdend gedrag bij
personen met een beperking)
Je neemt deel aan intern en extern casusoverleg en intervisie met partners in
welzijn en justitie
Je werkt vanuit verschillende standplaatsen en werkt tevens mobiel en
outreachend

Verwachtingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een psychotherapie opleiding gevolgd
Je hebt een achtergrondopleiding als psycholoog en/of criminoloog
Je hebt relevante (min. 3 jaar, excl. stage) ervaring in het therapeutisch
begeleiden van mensen met een (vermoeden van) beperking
Je hebt kennis van en affiniteit met (personen met een) handicap (o.m.
verstandelijke beperking, ASS); je bent sterk in differentiaaldiagnostiek en
beeldvorming
Je hebt ervaring in werken met daderschap/GOG/forensische doelgroep
Je hebt kennis van risicomanagement, maar ook van sterkte- en herstelgerichte
modellen
Je hebt kennis van en ervaring met het emotioneel ontwikkelingsdynamisch
kader van Došen
Je bent sterk in zowel zelfstandig als teamgericht werken
Je hebt een flexibele instelling
Je werkt nauwgezet en administratief accuraat
Je bent hands-on, een doener
Je staat open voor coaching en streeft naar optimalisering en vernieuwing
Je onderschrijft het waardenkompas van OBRA|BAKEN vzw
Je hebt een goede basiskennis van Word, Excel, Outlook, Office 365
Je bent bereid gebruik te maken van een eigen vervoersmiddel voor
dienstverplaatsingen en je bent in het bezit van een rijbewijs B

Wij bieden jou:
•
•
•

Een halftijds contract van onbepaalde duur
Verloning volgens de wettelijke bepalingen van PC 319.01
Een dynamische en uitdagende werkomgeving die streeft naar competentieontwikkeling en kwaliteit

HOE SOLLICITEREN?
Hebben we je warm gemaakt voor een job als psychotherapeut bij OBRA|BAKEN
vzw?
Stuur
dan
je
cv,
sollicitatiebrief
en
pasfoto
naar
annelien.genbrugge@obrabaken.be. Voor vragen of meer info kan je terecht bij
Annelien Genbrugge op 0472 69 64 88. Zie ook www.obrabaken.be.
Je kan solliciteren tot en met vrijdag 22 juni.
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Geselecteerde kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een eerste gesprek op
woensdag 27 juni (namiddag), donderdag 28 juni (namiddag) of vrijdag 29 juni
(volledige dag).
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