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Vzw Regionaal Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Deinze-Eeklo-Gent
werft aan voor haar vestigingsplaats RCGG

Deinze

Halftijdse therapeutische functie (m/v/x)
Volwassenenteam
Functieomschrijving
U zult vanuit de vestigingsplaats Deinze deel uitmaken van het volwassenenteam van het
RCGG dat instaat voor de inclusieve behandeling en begeleiding van volwassenen met
ernstige psychische en/ of psychiatrische problemen en van naastbetrokkenen.
Ook zult u instaan voor beeldvorming, indicatiestelling, klinische diagnostiek en een eventuele
gerichte doorverwijzing naar andere voorzieningen. In overleg met uw collega’s zult u actief
meewerken aan het uitbouwen van plaatselijke samenwerkingsverbanden en zorgcircuits. Het
samenwerken met, adviseren en ondersteunen van verwijzers en eerstelijnsdiensten maakt
deel uit van de opdracht.
Taakomschrijving
 aanmelding- en intakegesprekken voeren, indicatiestelling voor behandeling
uitwerken
 adviseren en ondersteunen van verwijzers en eerstelijnsdiensten
 klinische screening en diagnostiek van de psychische en psychiatrische problemen
 het verzekeren van een therapeutisch aanbod gericht op (jong)volwassenen en
ouderen, al dan niet met mentale beperking of verschillende culturele achtergrond
 crisisgesprekken voeren i.k.v. suïcidedreiging, agressie, psychosegevoeligheid,…
 deelnemen aan teambesprekingen en netwerkoverleg
Profiel
 werken binnen de opdrachtverklaring van het RCGG Deinze - Eeklo - Gent
 bachelor in de menswetenschappen met psychotherapie-opleiding of master in de
menswetenschappen, met interesse voor het volgen van een psychotherapieopleiding (of deze reeds gestart of afgerond hebben)
 ervaring met psychopathologie en klinische beeldvorming
 ervaring met behandeling van volwassenen met ernstige psychische en / of
psychiatrische problemen
 aandacht voor het globaal functioneren van de cliënten en oog voor het betrekken
van naastbetrokkenen van de cliënt
 zowel zelfstandig als in een multidisciplinair teamverband kunnen werken
 vertrouwd zijn met informatica (dossierbeheer, registratie en e-mail)
 oog voor continue kwaliteitsverbetering van eigen werk en teamwerking
 bereid zijn om één avonddienst tot 20.00 te vervullen om de 2 weken
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 flexibiliteit en mobiliteit gevraagd in kader van deelopdrachten binnen netwerk en
projectmatige opdrachten
Strekt tot aanbeveling
 ervaring in psychodiagnostiek is een pluspunt
 kennis van of vertrouwd met directieve methodes zoals Acceptance and Commitment
Therapy (ACT), oplossings- en klachtgericht werken, Dialectische Gedragstherapie
(DGT)…
 interesse in het werken met angst- en paniekstoornissen, obsessief-compulsieve
stoornis (OCD), persoonlijkheidsproblematieken, middelenmisbruik, psychose, …

Aanbod
 0,5 VTE (19/38u), contract onbepaalde duur
 verloning volgens diploma, in overeenstemming met PC 330
Startdatum: begin mei 2018
Interesse?
Mail vóór maandag 05/03/2018 je CV en motivatiebrief naar Dirk Aelbrecht, directeur, op
dirk.aelbrecht@rcgg.be
De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan vanaf de tweede week van maart 2018.
Inlichtingen over de inhoud van de functie kan je bekomen bij Katja Desauw, teamcoach
(RCGG Deinze: 09/386 36 90 of katja.desauw@rcgg.be).

