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Taakomschrijving

Je wordt ingeschakeld als therapeutisch verantwoordelijke op Itinera. Je vervult hierbij een dubbele rol. 
Enerzijds geef je zelf individuele- en groepspsychotherapie aan cliënten en dit samen met een collega-psy-
chotherapeut. 
Anderzijds heb je als stafmedewerker beleidsondersteunende taken en denk je actief mee rond de alge-
mene pedagogische visie van de voorziening. Je stuurt actief mee de werking én coacht medewerkers, dit 
in nauwe samenwerking met de coördinator én orthopedagoog / criminoloog.

Vereisten

Je beschikt minstens over een bacheloropleiding in de richting menswetenschappen en bijkomende thera-
peutische opleiding. Een bijkomende opleiding creatieve therapie (non-verbale methodieken) en een op-
leiding emotionele ontwikkeling (Dösen) zijn een pluspunt, evenals een aantal jaren ervaring in het werken 
met volwassenen met een verstandelijke beperking.

Je hebt ervaring als leidinggevende binnen een organisatie/voorziening.

Verder is het belangrijk dat je beschikt over een rijbewijs type B en een bewijs van goed gedrag en zeden.

Itinera is een residentieel woon- en begeleidingsproject voor 20 volwassen mannen met een verstan-
delijke beperking onder het statuut van internering. Samen met de cliënt wordt een traject opgezet in 
functie van een positieve reïntegratie in de maatschappij. Verder is het onze opdracht om de nood aan 
ondersteuning in wonen en dagbesteding in kaart te brengen. Op die manier wil Itinera een brug vormen 
tussen de gevangenis en de best passende vorm van ondersteuning voor elke cliënt. Naast de focus op 
reïntegratie, is ook terugvalpreventie heel belangrijk binnen het traject. 
Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar een verantwoordelijke therapie.



Specifiek

Medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke teamwerking op niveau van de medewerkers, waarbij je 
individuele medewerkers coacht rond specifieke thema’s en vanuit multidisciplinair overleg (oa via 
periodieke personeelsgesprekken, selectieprocedure nieuwe medewerkers, teamvergaderingen coördi-
neren,…).

Medeverantwoordelijk voor het intakebeleid.

Visieontwikkeling op doelgroep en werking, samen met overige stafmedewerkers en directie.

Mee opvolgen van de individuele handelingsplanbesprekingen.

Afnemen van de schaal voor emotionele ontwikkeling en dit integreren in de teamwerking.

Groepsgerichte taken : bv. modereren groepsgesprekken, relaxatie,…..

Itinera vertegenwoordigen op verschillende fora. 

Opnemen van permanentie (volgens een beurtsysteem).

Arbeidsvoorwaarden

• Indiensttreding: zo snel mogelijk
• Contract van onbepaalde duur 
• Je zal werken in een voltijds dagsysteem, namelijk 38u/w
• Een uitdagende en afwisselende job met ruimte voor verdere professionele ontplooiing
• Barema en anciënniteit volgens de officiële barema’s van het Vlaams Agentschap (PC 319.01)

Schriftelijke sollicitaties (met CV) zo spoedig mogelijk en ten laatste tegen 30/11/2016 richten naar OC 
Sint-Idesbald, t.a.v. Bart Marichal, De Zilten 52 te 8800 Roeselare, vacatures@idesbald.fracarita.org, 
met vermelding ‘sollicitatie verantwoordelijke therapie Itinera’. 
Onze werking situeert zich in Beernem (Reigerlostraat 10), niet in Roeselare. Bijkomende inhoudelijke 
informatie kan steeds bekomen worden bij Itinera, itinera@fracarita.org of 050/79 95 87.

Alle vacatures en info over O.C. Sint-Idesbald vind je op 

www.sintidesbald.org


