De Schakel is een Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) gelegen in het centrum van Wetteren.
De Schakel onderzoekt en behandelt peuters, kleuters, kinderen en jongeren met complexe
ontwikkelingsstoornissen die problemen ondervinden in het dagelijks leven. We doen dit op een
intensieve, multidisciplinaire manier die wetenschappelijk gefundeerd is, rekening houdend met
contextfactoren. We streven naar een maximale participatie in de samenleving voor elk kind.
Voor de ondersteuning van het team in De Schakel en de outreachfunctie verbonden aan het
programma “Gespecialiseerde zorg voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp” zijn we op zoek naar
een enthousiaste en gedreven psycholo(o)g(e) met een oog voor de cliënt en zijn omgeving, een brede
kijk op context en maatschappelijke factoren en een hart voor het vak.
De job bestaat uit 2 functies:
• 19,5u tewerkstelling als psycholo(o)ge in het team van De Schakel waar je zal instaan voor de
realisatie van een kwalitatief hoogstaand aanbod van zowel onderzoek als therapie voor
kinderen en jongeren. Zo heb je contacten met de ouders en externen, doe je therapeutische
begeleiding en participeer je aan onderzoeksteams
• Je maakt voor 19u ook deel uit van een samengesteld team bestaande uit collega’s uit CGG en
PC Gent-Sleidinge. Je zoekt, steeds op maat, een manier om een traject uit te stippelen met
cliënten en medewerkers uit de jeugdzorg (VAPH, CKG en BJB). Je taak bestaat hier grotendeels
uit teamondersteuning en consult, daarnaast bestaat het ook uit therapeutisch handelen en
beeldvorming (diagnostiek). Er wordt in kaart gebracht wat er aan de hand is en wat de
betekenis is van de klachten van de betrokkene of zijn/haar omgeving. Je doet dit outreachend.
Meer algemene informatie over onze werking vindt u op www.cardeschakel.org
Meer informatie over de netwerken GGKJ kan je hier vinden: www.radar.be (voor het
“hulpprogramma gespecialiseerde GGZ voor kinderen en jongeren die in de jeugdhulp verblijven” klik
je door naar “downloads”)
Competentieprofiel
We zoeken een teamplayer - die toch zelfstandig kan werken - met affiniteit voor het werken met
kinderen en jongeren met complexe problemen. We hechten belang aan betrokkenheid van de ouders.
We werken intensief samen met doorverwijzers en externe partners om samen tot een professioneel
hulpverleningsparcours te komen waarbij het kind centraal staat.
Specifieke competenties en vereisten:
• Diploma master psychologie
• Onderzoek en het geven van therapie aan peuters, kleuters en kinderen met ernstige en
complexe ontwikkelingsstoornissen
• Kennis van het biopsychosociaal ICF-model is goed meegenomen
• Je weet hoe je complexe problemen op een kritische en genuanceerde manier kan benaderen
• Je werkt vanuit één werkplek (De Schakel) maar je bent ook flexibel om over gans de provincie
te werken
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Je hebt deskundigheid op meerdere van vlakken zoals:
o Beeldvorming
o casemanagement
o actief netwerken met alle relevante actoren
Je handelen wordt gekenmerkt door authenticiteit, transparantie en een open dialoog
Je hebt een ethische, participatieve, cultuursensitieve en respectvolle grondhouding vanuit de
overtuiging van 'gelijkwaardigheid'
Je durft voortdurend je eigen referentiekaders te bevragen en 'outside the box' te denken en
creatief te handelen, inventief te schakelen tussen diverse laagdrempelige interventies op
maat
Je gelooft in de krachten en ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënten en bent bereid hen
hierin maximaal te ondersteunen; daarnaast durf je omgaan met aanvaarding van beperkingen
Je bent dynamisch, pragmatisch en flexibel, oplossingsgericht en probleemoplossend én
tegelijk bereid jezelf te relativeren en écht te luisteren naar kinderen, jongeren, hun context
en de samenwerkingspartners
Je kan zowel zelfstandig werken als ondersteunend en collegiaal samenwerken en mensen
verbinden over diverse contexten/ sectoren heen met erkenning voor ieders inzet en expertise
Je hebt voldoende veerkracht om om te gaan met tijdsdruk, emotionele stress en stressvolle,
onvoorspelbare situaties en tegelijk ben je je bewust van je eigen grenzen en beperkingen
Je bent ervan overtuigd dat je samen met de andere teamleden en de actoren van het netwerk
steeds een 'gedeelde verantwoordelijkheid' draagt voor elkaar en de cliënten en handelt
hiernaar
Je kan kritisch en empathisch reflecteren over jezelf en anderen, in- en uitzoomen, het proces
waarderen
Je bent bovenal iemand die met veel 'goesting' het team wil vervoegen, vorm geven,
uitbouwen en versterken.
Je hebt een rijbewijs B en eigen vervoer
Ons aanbod

Je komt terecht in een aangename en collegiale werksfeer met een ondernemend en professioneel
multidisciplinair team waarbij het kind en zijn omgeving centraal staan. We onderhouden goede
contacten met zowel ouders, kinderen als externen. Er is veel ruimte tot eigen inbreng, zowel op
inhoudelijk als beleidsmatig vlak.
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Onmiddellijke indienstname is mogelijk, vervangingscontract (38,5u/week)
Een afwisselende en boeiende functie in een dynamische organisatie met een aangename
werksfeer en gedreven collega’s
Vast uurrooster, dagwerk. Waar nodig wordt flexibiliteit verwacht.
Ervaring is geen voorwaarde, maar wel een pluspunt. Relevante anciënniteit kan overgenomen
worden
Verloning volgens het barema Master psychologie
Vergoeding woon-werk (gratis treinabonnement, fietsvergoeding,…) en kilometervergoeding
volgens geldende tarieven
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CAR De Schakel
T.a.v. Shari Moermans – campusverantwoordelijke
Hoenderstraat 51
9230 WETTEREN
E-mail: shari.moermans@cardeschakel.be
Voor bijkomende info kan u contact opnemen met de directie op het nummer 09/369.80.96.
Elke sollicitatie wordt consciëntieus en vertrouwelijk behandeld.

