Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Vlaams-Brabant Oost verleent
ambulante hulp aan mensen met ernstige psychische problemen of
psychiatrische stoornissen en aan hun omgeving.
Het CGG beschikt over 5 vestigingsplaatsen: Aarschot, Diest, Leuven,
Tienen en Sterrebeek. Elke vestigingsplaats richt zich voornamelijk tot de
inwoners van de omliggende gemeenten. Zowel kinderen en jongeren als volwassenen en ouderen
kunnen er terecht. Naast de basiszorg is het CGG o.a. gespecialiseerd in preventiewerk, hulpverlening
in het kader van middelenmisbruik, forensische zorg en zorg aan personen met een verstandelijke
handicap.
De lokale teams zijn multidisciplinair samengesteld met onder andere psychiaters, psychologen,
maatschappelijk werkers, preventiewerkers en administratief medewerkers. Diverse projecten
worden centraal ondersteund door stafmedewerkers.

Het CGG Vlaams-Brabant Oost heeft een vacature voor
een therapeut voor het forensisch team (min. 75%) M/V.
Je functie
-

Je maakt deel uit van het forensisch team dat zowel in het CGG als in de gevangenis
cliënten therapeutisch begeleidt.
Als lid van het forensisch team maak je deel uit van het expertise-centrum voor
zedenplegers. Je beschikt hierrond reeds over expertise of je bent bereid om je in
deze materie in te werken, zowel diagnostisch als therapeutisch
Je draagt bij aan de multidisciplinaire werking van het CGG vanuit je eigen opleiding
en referentiekader Je neemt actief en constructief deel aan het wekelijks
teamoverleg, zowel over cliënten als over beleidsaspecten)

Je profiel
-

Je beschikt over een bachelor in de menswetenschappen.
Je hebt een bijkomende therapieopleiding gevolgd of je opleiding is lopende.
Je hebt (stage-)ervaring en/of interesse in het therapeutisch werken met
forensische cliënten.
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden en
kan zelfstandig werken.
Als lid van een multidisciplinair team ben je kritisch, open en gericht op het behalen
van een gezamenlijk resultaat.
Je bent bereid om minimaal 1 avond per week te werken (tot 20 u.).

Wij bieden
Een contract van 9 maanden voor een tijdelijke vervanging met het oog op een contract
van onbepaalde duur met onmiddellijke ingang (afhankelijk van de beschikbaarheid van
de kandidaat) Je loon is conform de voor de sector vastgelegde barema’s in PC 331 CGG
– loonschaal 1.55/1.61/1.77.
Solliciteren doe je via mail door een motivatiebrief met CV vóór 5 april 2019 te richten
aan Maarten Kaptein of Flip Van Canegem: forensisch.team@cgg-vbo.be. Voor meer
informatie kun je bij hen terecht op het nummer 016 85 79 79. De eerste
selectiegesprekken worden voorzien op maandag 8/4/2019.

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Vlaams-Brabant Oost vzw
Kapucijnenvoer 16, 3000 Leuven

Tel.: (016) 85 79 80
vzw@cgg-vbo.be

