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VACATUREBERICHT 
FORENSISCHE WERKING I.T.E.R. IN BRUSSEL 

KLINISCH PSYCHOLOOG – TEAMVERANTWOORDELIJKE (90%) 
 

 

 

 
  

De organisatie 
 

I.T.E.R. is een dynamisch en gewaardeerd intersectoraal forensisch samenwerkingsverband, gevestigd 
in Brussel. De partners in het samenwerkingsverband zijn CAW Brussel vzw, CGG Ahasverus vzw, vzw 
Alba en Zonnelied vzw, door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde voorzieningen. 
Samen met de beide teamverantwoordelijken in I.T.E.R., nemen deze vier partners in de I.T.E.R.-
Stuurgroep de opvolging en ontwikkeling van beleid op. 
 

De I.T.E.R.-werking herbergt als teams: 
- het volwassenenteam werkzaam rond preventie, begeleiding en behandeling van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag bij volwassenen en ouderen; 
- het jongerenteam werkzaam rond preventie, begeleiding en behandeling van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag bij jongeren; 
- Psychotherapie-BRUG werkzaam rond begeleiding en behandeling van mensen in detentie in de 

Brusselse gevangenissen; 
- Stop it Now! werkzaam als anonieme hulplijn (telefonisch, via chat of mail) voor mensen met 

pedofiele gevoelens en hun naasten. 
 

Meer weten over I.T.E.R.? http://www.iter-hulp.be 
(zie ook https://www.psychotherapiebrug.com, https://stopitnow.be, 
https://www.ahasverus.be) 

 

Voor de I.T.E.R.-werking zijn we als samenwerkingsverband op zoek een klinisch psycholoog - 
teamverantwoordelijke (90% d.i. 34 uren) voor volwassenenteam en Psychotherapie-BRUG, in een 
contract onbepaalde duur. De formele werkgever van deze medewerker is het Centrum voor 
Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Ahasverus. 
 

Je takenpakket 
 

Er zijn twee luiken in je takenpakket, gelijkaardig qua aantal uren: het luik klinisch-psychologisch werk 
en het luik als teamverantwoordelijke van volwassenenteam en Psychotherapie-BRUG. 
 

 Klinisch-psychologisch werk met name op het domein van preventie, begeleiding en 
behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij volwassenen en ouderen. 

o Doorlopen en overschouwen van het (psycho-)diagnostisch proces bij cliënten in 
functie van behandeling binnen het volwassenenteam: 

 Via verschillende methodes (testing, gespreksvoering, …) en vanuit 
verschillende perspectieven (zie ook vb. naasten van cliënt, multidisciplinair 
team) een gedifferentieerd beeld vormen over de cliënt; 

 Vanuit dit beeld ankerpunten weerhouden voor de vormgeving van 
behandeling/behandelplan van de cliënt; 

 …; 

http://www.iter-hulp.be/
https://www.psychotherapiebrug.com/
https://stopitnow.be/
https://www.ahasverus.be/


 

2 

 

o Behandelen van cliënten en opvolgen van hun evolutie: 
 Ondersteuning, begeleiding en behandeling van cliënten volgens het 

multidisciplinair afgestemde behandelplan; 
 Opvolging van behandelingsproces en –effecten met cliënt en team, 

eventueel met naasten; 
 Verslaggeving over de behandeling, evolutie e.d.; 

o Actief en permanent (mee)werken aan de doorontwikkeling van kwaliteit van zorg 
en aan de optimalisatie van de hulpverlening: 

 Participeren aan de uitwerking van behandelprogramma’s in het kader van het 
multidisciplinair werkoverleg; 

 Overleggen met collega’s en met hen uitwisselen van praktijkbevindingen; 
 In onderlinge afstemming, deelnemen aan werkgroepen in het CGG, het 

I.T.E.R.-samenwerkingsverband of overleg daarbuiten. 
 

 Teamverantwoordelijke van volwassenenteam en Psychotherapie-BRUG d.w.z. 
verantwoordelijke voor de klinisch-forensische werking van de beide teams en voor het 
functioneren van de teams/teamleden. 

o Inhoudelijk en naar verdere professionele ontwikkeling, coachen van de 
team(medewerker)s via: 

 Informatiedoorstroming; 
 Ondersteuning op kernaspecten in hun opdrachten waaronder toepassing van 

klinische beleidslijnen, kwaliteitsvolle cliëntbesprekingen, werken vanuit 
ethisch-deontologische regels, correcte registratie in het Elektronisch 
Patiëntendossier (EPD); 

 Het inwerken van nieuwe teamleden; 
 Het leiden van teamvergaderingen; 
 Opvolging van VTO-noden bij teams/teamleden en de omgang ermee; 
 Het zelf op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vakgebied en 

stimuleren van de collega’s hiertoe; 
 Het alert blijven voor visie(door)ontwikkeling; 

o Leiding geven aan de beide teams en hun teamleden via het: 
 Implementeren van beleidsontwikkelingen, samen met de teams/teamleden 

en in overleg met de Stuurgroep; 
 Motiveren en aansturen van medewerkers o.a. op basis van heldere afspraken 

en opvolging ervan; 
 Opnemen van centrale facetten in medewerkersbeleid (vb. 

aanwervingsprocessen, VTO-beleid), in overleg met de werkgevers in de 
Stuurgroep; 

 In overleg met de medewerkers en de collega-teamverantwoordelijke, ervoor 
zorgen dat I.T.E.R. in haar interne (samen)werking ‘draait’, ook organisatorisch 
en logistiek-infrastructureel; 

 Zorgen voor de nodige rapportages, in samenwerking met de medewerkers; 
 Opvolgen van functioneren van medewerkers middels o.a. 

functioneringsgesprekken; 
 Mee de verbinding maken naar het bredere zorglandschap en beleid via 

deelname aan interne en externe overlegfora; 
 

Je profiel 
 

We zijn op zoek naar een collega met/die bij voorkeur: 
 Klinisch-psychologische ervaring en gerichtere opleiding in het forensische domein; 
 Beschikt over een bijkomende psychotherapeutische opleiding; 
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 Met ‘volle goesting’ de verdere (beleids)ontwikkeling van I.T.E.R. als intersectoraal 
samenwerkingsverband mee vorm wil geven, samen met medewerkers, collega-
teamverantwoordelijke en Stuurgroep; 

 Een sterke communicator is met een goeie dosis motiverende en aansturende vaardigheden 
om het reilen en zeilen van de teams/teamleden in goede banen te leiden, in afstemming met 
de collega-teamverantwoordelijke; 

 Zich op korte termijn wat kan inwerken; 
 Beschikbaar is vanaf ongeveer half maart 2022. 

 

Dit vertaalt zich in je vaardigheden en houding. 
 

Vaardigheden 
Je kan, je hebt … 
 Relationele en communicatieve vaardigheden 

o Bemiddelend en verbindend 
o Coachend en motiverend  

 Zin voor initiatief en ondernemen 
o Besluitvaardigheid 

 Zelfstandig werken en in teamverband  
 

Houding 
Je bent … 
 Mensgericht: basishouding is gevoed vanuit een positief mensbeeld 
 Professioneel betrokken op de I.T.E.R.-werking alsook op CGG Ahasverus en de andere 

partners 
o Aandacht voor collega-medewerkers: ondersteunend, aanmoedigend en waarderend, 

haalbare eisen stellend 
o In acht nemen van de regels inzake discretie, beroepsgeheim en andere ethisch-

deontologisch aspecten (in alle contacten, in gebruik van communicatiekanalen) 
 Groei- en ontwikkelingsgericht: neemt acties ter bevordering van eigen professionele en 

persoonlijke groei en die van het samenwerkingsverband 
o Leergierigheid in opvolgen van evoluties binnen vakgebied 
o Bereidheid tot permanente vorming via zelfstudie, bijwonen studiedagen, trainingen, 

bezoeken aan organisaties/vernieuwende initiatieven 
 Iemand die verantwoordelijkheid opneemt voor eigen taken met inachtneming van je grenzen 

 

Je plaats in het organogram van de organisatie 
 

Je werkt nauw samen met je collega-teamverantwoordelijke in I.T.E.R. en met de Stuurgroep I.T.E.R. 
Als teamverantwoordelijke met als formele werkgever CGG Ahasverus, is je formele leidinggevende de 
adjunct-directeur – zorg volwassenen en ouderen van het CGG. 
 

Wij bieden 
 
 Een contract van 34 uren (90%), onbepaalde duur. 
 Verloning volgens betreffende barema in CGG-sector / Paritair Comité 331.00.20, met vergoeding 

voor woon-werk-verkeer en dienstverplaatsingen. Relevante beroepservaring wordt meegenomen 
bij de berekening van het loon. 

 Extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, groepsverzekering. 
 Een forensische werking en teams met drive en engagement; werkgevers die de maatschappelijke 

opdracht en werking van I.T.E.R. via de Stuurgroep ondersteunen en beleidsmatig mee 
ontwikkelen. 
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Interesse? 
 

Stuur dan ten laatste op woensdag 24 november een motivatiebrief en curriculum vitae naar Jan De 
Clercq / directie@ahasverus.be, trui.vernieuwe@ahasverus.be en alain.rogiers@cawbrussel.be. Voor 
eventuele inlichtingen kan je contact nemen met Jan De Clercq of Trui Vernieuwe. 
 

De op basis van de schriftelijke sollicitaties weerhouden kandidaten worden via e-mail of telefonisch 

op de hoogte gebracht, uiterlijk op 25/11. Zij worden dan verwacht op maandag 29 november voor 
een sollicitatiecontact. De kandidaten die na dit eerste contact verder worden weerhouden, zullen 
worden doorgestuurd voor een assessment in de daaropvolgende tien dagen en worden uitgenodigd 
voor een tweede sollicitatiecontact op maandag 13 december in de namiddag. 
Gelieve in je agenda al rekening te willen houden met de bovenvermelde data. 
 

Begindatum: half maart 2022 

mailto:directie@ahasverus.be
mailto:trui.vernieuwe@ahasverus.be
mailto:alain.rogiers@cawbrussel.be

