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Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain in co–productie met het Intersectoraal 

Zorgnetwerk West- en Oost-Vlaanderen 

 

werft aan: 

 

Begeleider (m/v/x)  

Deeltijds / Voltijds (jobtime bespreekbaar) -  van 5/08 tot 31/08 

(verlengbaar van 1/09 tot uiterlijk 30/09) 

 

Functieomschrijving 

Je bent een bevlogen persoon die out of the box kan denken en bereid is een unieke leerkans 

op te doen. 

Je wordt tijdelijk toegevoegd aan een begeleidingstraject van een 19-jarige jonge vrouw 

met een licht verstandelijke beperking en complexe psychische problematiek. 

Deze cliënte wordt begeleid door een intersectoraal zorgnetwerk uit de gehandicaptenzorg, 

de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdhulp. 

Concreet zal de cliënte van 9/08 tot uiterlijk eind september verblijven in de Jongerengroep 

van De Steiger, een behandelunit voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking 

en geestelijke gezondheidsproblemen (campus Sint-Alfons van P.C. Dr. Guislain). 

In het kader van het intersectoraal netwerk is er (in vakantietijd) een extra intensieve 

begeleiding nodig van deze persoon en/of de groep waarin ze verblijft. 

 

 

Functievereisten 

 Je hebt een bachelor/master of je bent student in de menswetenschappen 

(psychologie, orthopedagogiek, sociaal werk, geneeskunde, psychiatrische 

verpleegkunde, toegepaste psychologie,...). Ook andere opleidingen zijn 

bespreekbaar. 

 Bij voorkeur zoeken we een student, stagiair of pas afgestudeerd iemand die niet 

verlegen is voor een tijdelijke uitdaging. 

 Gezien de lagere bezetting in de WE, is er bij uitstek extra ondersteuning nodig in 

de vroegdienst (6u30-14u30) van de zaterdagen en de laatdienst (13u30-21u30) 

van de zondagen. 

 

 

Competenties en attitudes 

 Open minded 

 Flexibel 

 Toch minimale ervaring met uitdagend gedrag 
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We bieden aan:     

- Een tijdelijk contract (variërend van 50 tot 100%) van bepaalde duur  

- Startdatum: 05 augustus 2021 

- Het werkgeverschap wordt opgenomen door P.C. Dr. Guislain 

- Verloning volgens diploma en anciënniteit; extra prestaties voor avond- en 

weekendwerk. 

- Verkennend afstemmingsgesprek met de verantwoordelijken van De Steiger. 

 

Bijkomende info kan opgevraagd worden bij Marnick Seys, vanuit penhouder 

IZNW OC Sint-Idesbald (0476 88 14 02) en voor de werkgever bij Filip Morisse, 

P.C. Dr. Guislain (09 243 55 52).  

Kandidaturen (motivatiebrief) kunnen per mail verstuurd worden tot en met 20 

juli 2021 naar filip.morisse@guislain.broedersvanliefde.be 

 


