
 
Beschut Wonen Kempen vzw is een erkend initiatief voor beschut wonen actief in het 

arrondissement Turnhout. Ons zorgaanbod omvat beschut wonen, psychiatrische thuiszorg en 

activering. Samen met onze partnerorganisaties in de regio werken wij aan zorgvernieuwing 

in het kader van het project PSY107 (www.psy107.be). Onze equipe voor psychiatrische 

thuiszorg is geïntegreerd binnen het team Langdurige Zorg van het Netwerk GGZ Kempen. 

 

Voor het team Langdurige Zorg zijn wij op zoek naar: 

1 KLINISCH PSYCHOLOOG (80%) (M/V)  

 contract onbepaalde duur 
 

Wat is het? Het Team Langdurige Zorg is een multidisciplinaire mobiel team dat zich richt 

tot mensen tussen 18 en 65 jaar die door een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid 

ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen. Dit team begeleidt mensen in 

hun eigen leefomgeving die na hun ontslag uit het ziekenhuis of soms parallel met een 

ambulante behandeling steun nodig hebben om hun eigen leven in handen te nemen of te 

houden. Het team werkt intensief samen met andere zorgpartners binnen GGZ, huisartsen, 

thuiszorgdiensten en mantelzorgers. 

 

Functie: De psycholoog ondersteunt het team vanuit zijn vakspecifieke expertise: hij/zij geeft 

advies en overlegt met casemanagers over lopende begeleidingen. Dit betekent dat de 

psycholoog zich verplaatst tussen de verschillende werkplekken van de casemanagers 

(momenteel locaties Geel en Turnhout).  

De psycholoog kan worden ingeschakeld voor kortdurende therapeutische gesprekken of voor 

het exploreren van de hulpvraag bij de cliënt thuis.  

De psycholoog bewaakt de kwaliteit van de zorgprocessen in het team samen met de 

psychiater en de teamcoördinatoren.  

Hij/zij volgt de in- en uitstroom van cliënten en overlegt met andere partners uit het netwerk 

van cliënten.  

 

Vereisten:  

Je beschikt over een diploma master in de klinische psychologie en hebt een getuigschrift van 

gedragstherapie verworven of bent deze opleiding aan het volgen. 

Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen en bent bereid deze te gebruiken.  

 

Profiel:  

Kennis van acceptance and commitment therapy strekt tot aanbeveling. 

Kennis van en ervaring binnen de GGZ in het algemeen en van het werken in een mobiel team 

in het bijzonder, zijn een meerwaarde.  

Je bent communicatief en kan vlot samenwerken met je collega's binnen het team en binnen 

het netwerk.  

Je kan zelfstandig werken en neemt verantwoordelijkheid op.  

Je bent flexibel ingesteld 

http://www.psy107.be/


Je bent vertrouwd met herstelgericht werken.  

Je beschouwt de cliënt als een volwaardige gesprekspartner. 

 

Aanbod: 80% contract (woensdag vrij), onbepaalde duur met start voorzien midden april. 

Salaris volgens IFIC – PC330.  Onkostenvergoeding voor dienstverplaatsingen.  

 

Info? Voor meer informatie kan u contact opnemen met Diane Geerts via telefoon 

014/59.42.53 of via gsm 0498/932413 of via onderstaand mailadres. 

 

Solliciteren? Bezorg uw sollicitatiebrief en CV aan diane.geerts@beschutwonenkempen.be 

uiterlijk tegen 14 maart 2021. Gesprekken zullen doorgaan 23 maart 2021 in de namiddag. 
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