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Functietitel: Wetenschappelijk medewerker "Drughulpverlening voor
personen in detentie" (Nederlandstalig luik)
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Solliciteren tot 09-12-2020 23:59 (Brussels time)
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Vakgroep: PP10 - Orthopedagogiek
Tewerkstellingspercentage:50%
Aantal posities: 1
Type tewerkstelling: Contract van bepaalde tijd
Duur van de opdracht: minimum 6 maanden
Geboden barema: WM1 tot WM4 (masterdiploma)
Diplomavoorwaarde: Master

OVER DE UGENT
De Universiteit Gent is een wereld op zich. Meer dan 8.000 personeelsleden zijn er dagelijks aan de slag
in onderwijs en onderzoek, beheer en administratie, technische en sociale voorzieningen, enz. Voor hen is
de Universiteit Gent een logische keuze: het is een van de grootste, meest boeiende en toekomstgerichte
werkgevers van de regio. De Universiteit Gent telt 11 faculteiten en meer dan 80 vakgroepen, die in elk
van de wetenschappelijke disciplines hoogstaande en door onderzoek ondersteunde opleidingen
aanbieden.

JOUW OPDRACHT
Situering
Deze vacature (50% van een FTE) heeft betrekking op het onderzoeksproject “Evaluatie pilootprojecten
‘Drughulpverlening voor personen in detentie’”.
Het project wordt gefinancierd door de FOD Volksgezondheid. Het wordt uitgevoerd door een team van
onderzoekers uit de Vakgroep Orthopedagogiek, UGent, de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal
Recht, UGent en het Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC).
Eind 2017 werden pilootprojecten opgestart in de gevangenissen van Hasselt, Lantin en het Brussels
Penitentiair Complex (Berkendael en Sint-Gillis), gefinancierd door de Minister van Volksgezondheid.
Deze projecten zijn erop gericht om een “drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie uit te
werken”.
Het onderzoeksproject is gericht op de evaluatie van deze pilootprojecten.
De pilootprojecten hadden een initiële looptijd van december 2017 tot eind juli 2020 maar werden
bijkomend voor een jaar verlengd (vierde fase van de pilootprojecten).
Het onderzoeksproject bestaat uit drie werkpakketten (WP) die gericht zijn op het beantwoorden van een
aantal onderzoeksvragen.
WP 1: Wat is het meest efficiënte behandelingsmodel voor de verslavingsproblematiek in de
Belgische gevangenissen? Het onderzoeksteam moet een evidence-based en realistisch
behandelingsmodel beschrijven in de vorm van een zorgtraject dat een globale en geïntegreerde
aanpak beoogt van het drugsgebruik van de gedetineerde, inclusief de post-detentieperiode.
In dit werkpakket zullen volgende onderzoeksvragen worden aangepakt:
1.1.
Wat is het optimale tijdstip om de gedetineerde op te sporen via een screeningsinstrument?
1.2.
Welke activiteiten die werden uitgewerkt via het pilootproject zouden deel moeten uitmaken van de
medische dienstverlening van de gevangenis? Voor welke activiteiten geniet een beroep doen op externe
diensten de voorkeur?
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1.3.
Over welke profielen voor drughulpverlening in detentie moet een zorgteam beschikken met oog
voor de inherente interculturele aspecten van de penitentiaire context?
1.4.
Welke profielen van gebruikers zijn er en wat is hun aandeel ten opzichte van het geheel van de
gevangenispopulatie? Die inschatting zal dienen voor de programmatie van dit type zorgaanbod in andere
gevangenissen.
1.5.
Wat is het meest efficiënte screeningsinstrument voor de verslavingsproblematiek in de
gevangenissen? Er dient een screenings-instrument uitgewerkt en getest te worden dat rekening houdt
met reeds gevalideerde instrumenten zoals BELRAI en de huidige ontwikkelingen in het kader van de
hervorming van de (mentale) gezondheidszorg in het gevangeniswezen. Dit instrument moet eenvormig
zijn voor alle gevangenissen.
WP 2: Wat zijn de vereiste voorwaarden en acties om de goede praktijken en de geteste activiteiten
en/of het geteste systeem, waarvan de efficiëntie werd aangetoond in het pilootproject, in te
voeren in de andere gevangenissen van het land?
In dit luik zal aandacht besteed worden aan het uitwerken van een gids/draaiboek, met ondersteuning van
de projectmedewerkers en andere betrokkenen, voor het opzetten van projecten gericht op het begeleiden
van druggebruikers in de gevangenis.
WP 3: Valorisatie en aanbevelingen
Rapportage eindrapport, met inbegrip van een gids (zie WP 2).
Opdracht
De onderzoeker staat in voor het grootste gedeelte van de opvolging van het project als geheel en het
uitvoeren van het onderzoek in de gevangenis van Hasselt. Je werkt samen met een andere halftijdse
onderzoeker die het onderzoek uitvoert in de gevangenissen van Lantin en Brussel.
Bij interesse raden we aan contact op te nemen met de promotor van het onderzoek (zie de rubriek
“Meer informatie” voor de contactgegevens).

JOUW PROFIEL
Je hebt een diploma van Master in de Psychologie, Pedagogische Wetenschappen, Sociologie, of
Criminologie.
Affiniteit met onderzoek omtrent verslaving en/of onderzoek in penitentiaire contexten strekt tot
aanbeveling.
Je hebt bij voorkeur ervaring met kwantitatief én kwalitatief onderzoek
Je kan zelfstandig werken en je kan vlot wetenschappelijke teksten schrijven.
Zeer goede kennis van Nederlands; kennis van Frans en Engels.
Je kan vlot samenwerken in een multidisciplinair en meertalig onderzoeksteam.

ONS AANBOD
Wij bieden je een contract van bepaalde tijd voor een periode van minimum 6 maanden, 50% van
een FTE
De indiensttreding kan ten vroegste vanaf 1/01/2021
De verloning gebeurt volgens barema WM1 tot WM4 (indien masterdiploma) of PD1 tot PD4 (indien
doctoraatdiploma). Meer informatie over onze salarisschalen.
Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen, zoals een breed opleidingsen vormingsaanbod, 35 dagen vakantieverlof (op jaarbasis voor een voltijdse betrekking), een
fietsvergoeding, ecocheques enz. Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

INTERESSE?
Solliciteren kan alleen online via e-recruitment tot de uiterste inschrijvingsdatum (zie bovenaan). We
aanvaarden geen laattijdige sollicitaties of sollicitaties die niet via de online toepassing worden bezorgd.
Volgende documenten dien je toe te voegen aan je sollicitatie:
In het veld ‘Cv’: je cv
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In het veld ‘Motivatiebrief’: je motivatiebrief
In het veld ‘Diploma’: een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in je bezit)
In het veld “Andere documenten”: een overzicht van je studieresultaten
Let op: elk veld heeft een beperking van maximum 10 MB.
De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt dan ook iedereen aan om te
solliciteren.

MEER INFORMATIE
Voor meer informatie in verband met deze vacature kunt u contact opnemen met prof. Stijn Vandevelde
(Stijn.Vandevelde@UGent.be, +32 (0)9/331 03 07). Let op: stuur je sollicitatie niet via e-mail door, maar
solliciteer online.
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