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INTERN VACATUREBERICHT 

 
Vervangingscontract 
professionele bachelor 

menswetenschappen (40%)  
Vestiging Brussel 

 

 

De organisatie 

Voor het team Psychotherapie-BRUG, een werking binnen CGG Ahasverus, zijn we op zoek 

naar een professionele bachelor vb. toegepaste psychologie of maatschappelijk werk voor 

40% (15,2u/week of 2 werkdagen).  De vervanging loopt van 1/12/21 tot 30/06/22, met 

waarschijnlijk mogelijkheid van verlenging tot 31/8/22.  

Psychotherapie-BRUG is het forensisch team met standplaats in Brussel (vlak bij Brussel-

Noord) vanwaaruit hulpverlening in de Brusselse gevangenissen wordt geboden.  

De vacature heeft twee luiken : 

- vervanging voor één dag (7,6u/w) binnen de algemene Psychotherapie-BRUG-opdracht : 

ondersteunende gesprekken met gedetineerden in de Brusselse gevangenissen (Nederlands 

– Engels) 

- vervanging voor één dag (7,6u/w) voor het CoSA-project : opstarten en begeleiden van 

steuncirkel van vrijwilligers rond een zedendelinquent (in samenwerking met het I.T.E.R.-

team dat op dezelfde vestiging gehuisvest is) 

Meer weten over het CGG, Psychotherapie-BRUG en het CoSA-project ?   

 https://www.ahasverus.be 

  https://www.psychotherapiebrug.com/ 

 https://www.cosabrussel.com 

 www.iter-hulp.be (ondersteuning voor CoSA) 

 

Taken 

 

• gedetineerden in de Brusselse gevangenissen opzoeken en nagaan welke 
therapeutische hulp aangewezen is 

• Korte (vraaggestuurde) begeleidingstrajecten in de gevangenis of op kantoor :  
binnen-buiten balans, detentiebeleving 

• eventueel Groepsgesprekken in de Brusselse gevangenissen 

• Deelnemen aan de teamwerking van Psychotherapie-BRUG 

https://www.ahasverus.be/
https://www.psychotherapiebrug.com/
https://www.cosabrussel.com/
http://www.iter-hulp.be/
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• de CoSA-methodiek uitwerken (mede ondersteund door I.T.E.R.-collega’s) 

Functieprofiel 

 
We zijn op zoek naar een collega die zich kan vinden in dit takenpakket en onderstaand profiel. 

Belangrijk is de ‘goesting’ om deze competenties te verwerven, via ondersteuning van 

collega’s en teamverantwoordelijke, andere teamleden en vorming. 

Het is een vervangingscontract van bepaalde duur : 1/12/21 tot 30/06/22 (mogelijk 31/8/22).   

Onmiddellijke beschikbaarheid is dus een pluspunt.   

We verwachten niet dat je alle taken onmiddellijk onder de knie hebt, maar wel dat je 
interesse en geestdrift hebt om je competenties voor deze doelgroep in te zetten naar best 
vermogen.  Er is uiteraard ondersteuning door het Psychotherapie-BRUG-team voorzien. 
 
1. Vaardigheden  Je kan, je hebt ...   
o  Zin voor initiatief en ondernemend.    
o  Systematisch werken   
o  Relationele en communicatieve vaardigheden.  
o  Zelfstandig werken en in teamverband.  
o  Je kan bemiddelen en verbinden.   
o  Coachend en motiveren   
o  Verantwoordelijkheid opnemen van taken met inachtneming van je grenzen.  
o  Vlot met de PC werken (documenten bijhouden, communiceren via mail ...).  
o  ervaring met maatschappelijk en/of werken in een forensische context zijn pluspunten 
 
2. Attitudes  Je bent … 
 
o  Flexibel en je kan inspelen om de soms complexe situaties in de gevangenis 
o  Teamgericht en je bent bereid om goed samen te werken met de collega’s  
o  Mensgericht.  Jouw basishouding is gevoed vanuit een positief mensbeeld zodat je naast 
het delict ook de mens kan zien die beroep doet op het CGG   
 
 

Plaats in het organogram 

 

o Je wordt voor bepaalde tijd in dienst genomen door het Centrum voor Geestelijke 

Gezondheidszorg (CGG) Ahasverus.   

o Je wordt aangestuurd door CGG Ahasverus, doelgroep volwassenen/ouderen, 

Forensische werking 

o Je maakt deel uit van het team Psychotherapie-BRUG (vestiging Brussel)  

 

Interesse ?  Wij bieden … 

Ondersteuning door het forensisch team  
- Een deeltijds (15,2 uren) vervangingscontract  
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- Verloning volgens paritair comité 331 met baremaschaal 1.55 – 1.61 – 1.77 (professionele 
bachelor) 

- Binnen de budgettaire mogelijkheden, wordt relevante beroepservaring meegenomen bij 
de loonberekening  

- Indiensttreding: vanaf 1/12/21 en zo snel mogelijk 

- Het werkingsgebied is Brussel-Halle-Vilvoorde; standplaats is Brussel 

- Ondersteuning door het team van Psychotherapie-BRUG 
 
 
Interesse? 
 
Als je meer wil weten over deze functie, neem dan contact met Kris Vanhoeck, 
kris.vanhoeck@ahasverus.be of Kaat Severs, kaat.severs@ahasverus.be.  Je kan bellen naar 
02 512 67 84 
 
Heb je interesse, stuur dan een motivatiebrief en CV naar kris.vanhoeck@ahasverus.be en 
trui.vernieuwe@ahasverus.be uiterlijk op 21/11/2021.  
 
Je zal een gemotiveerd antwoord krijgen.  Hou alvast donderdag 25 november in de namiddag 
vrij voor een eventueel sollicitatiegesprek. 
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