VACATURE
Projectverantwoordelijke en psychotherapeut
Alianza - CGG PassAnt, Dilbeek
(Deeltijds 15,2 uur, met optie tot vermeerdering tot 19 uur vanaf 1/09/2020 )

PassAnt vzw biedt als Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, psychotherapeutische en
psychiatrische hulpverlening aan. Daarnaast heeft het centrum ook een belangrijke preventieve
opdracht. Het werkingsgebied is de provincie Vlaams-Brabant.
CGG PassAnt heeft 4 vestigingsplaatsen (Halle, Dilbeek, Leuven en Haacht). De werking bestaat uit
multidisciplinaire teams, die zijn samengesteld uit kinder- en jeugdpsychiaters, psychiaters voor
volwassenen/ouderen, klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen, maatschappelijk werkers en
administratieve omkaderingsfuncties. Meer informatie vindt u op onze website: www.passant.be
CGG PassAnt is initiatiefnemer van een aantal innovatieve projecten, waaronder ook het project
Alianza dat psychotherapeutische hulp biedt aan ouders en kinderen/jongeren in conflictueuze
scheidingssituaties en/of nieuw samengestelde gezinnen en momenteel gevestigd is in Dilbeek, met
eveneens een beperkt aanbod in Halle en Haacht. (www.alianza.be)
Voor de werking van Alianza hebben wij momenteel een openstaande vacature.
Je functie binnen het project Alianza:
-

-

-

Je biedt therapeutische begeleiding aan ouders in een hoogconflictscheiding vanuit een
visie van parallel solo ouderschap. Deze ouders worden verwezen vanuit andere sectoren
binnen hulpverlening en/of familie- of jeugdrechtbank.
Je biedt ouder-kind therapie aan ouders en kinderen die van elkaar vervreemd zijn
geraakt door de onderlinge conflicten.
Je neemt deel aan zorgoverleg voor je cliënten en werkt samen met andere
hulpverlenerspartners om ouders in een hoogconflictscheiding zo kwaliteitsvol mogelijk te
ondersteunen.
Je volgt de ontwikkelingen binnen het scheidingsaanbod op de voet.
Je draagt de visie van Alianza uit in het contact met hulpverleningspartners.
Je bent in staat lezingen en workshops te verzorgen over het thema
hoogconflictscheidingen en/of nieuw samengestelde gezinnen op vraag van partners.
Je bent bereid je bij te scholen en verder te verdiepen in de thematiek van de
hoogconflictscheidingen, in die mate dat je op termijn in staat bent vorming en opleiding
te geven over het thema.

-

Je vertegenwoordigt Alianza in de regio en in de sector en neemt deel aan het bestaand
netwerkoverleg. Tevens neem je een actieve rol op in het opzetten van regionale
projecten en nieuwe samenwerkingsverbanden.

Je profiel
-

Je beschikt over een diploma bachelor of master menswetenschappen en hebt bij
voorkeur een erkende therapieopleiding gevolgd (of bent die aan het volgen).
Ervaring met het werken met gezinnen in een hoogconflictscheiding is een vereiste.
Je hebt een bijzondere interesse of affiniteit voor de thematiek van de conflictueuze
scheidingen en je hebt zin om je te verdiepen in deze complexe problematiek.
Je bent enthousiast, inspirerend en positief ingesteld en kan collega’s meenemen in een
visie.
Je bent stipt, planmatig en beschikt over een analytisch denkvermogen.
Je bent vlot in schriftelijke en mondelinge communicatie.
Je beschikt over goede organisatorische en administratieve vaardigheden en werkt met
een deontologisch zorgvuldige houding. Je kan met stiptheid je patiëntendossiers
bijhouden.

Ons aanbod
-

Een contract van onbepaalde duur
Een deeltijdse opdracht 15,2 uur, met mogelijkheid tot uitbreiding tot 19 uur vanaf
1/1/9/2020
Snelle indiensttreding, met voorkeur vanaf 1 mei 2020
Een correcte verloning volgens de wettelijke barema’s onder PC 331.00.20
Een hospitalisatieverzekering
Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen en bijscholingen

Als je wil solliciteren, doe dat dan vóór 30 maart 2020. Stuur een persoonlijke brief met CV en
motivatie via e-mail naar martine.appeltans@passant.be. Voor extra inlichtingen kan je bellen op
het nummer 016/31 99 99.

