Het Wijkgezondheidscentrum Wel en Wee vzw biedt toegankelijke en wijkgerichte
eerstelijnsgezondheidszorg aan vanuit een multidisciplinair team bestaande uit huisartsen, kinesisten,
verpleegkundige, maatschappelijk werker,
administratieve medewerkers, onthaalmedewerkers,
zorgcoördinator en algemeen coördinator.

Het Wijkgezondheidscentrum Wel en Wee zoekt voor onmiddellijke indiensttreding: een
deeltijds psycholoog (M/V) voor 13 uur/week.

FUNCTIE
Als eerstelijnspsycholoog ben jij deskundige op het vlak van psychische, relationele en
gedragsproblemen, met kennis van psychosomatiek en psychodiagnostiek. Je bent laagdrempelig
toegankelijk voor de patiënten van het wijkgezondheidscentrum. Zij kunnen bij jou terecht voor
kortdurende psychologische behandelingen vanuit een generalistische benadering. Je komt in
aanraking met mensen met lichte psychische klachten, maar ook met meer ernstige, chronische
psychiatrische problemen. Je werkt nauw samen met de huisartsen en de maatschappelijk werker om
een goede diagnosestelling, opvolging, ondersteuning en doorstroming te garanderen.

TAKEN
 Je voert intake- en oriënteringsgesprekken.
 Je voorziet een gerichte doorverwijzing naar de gepaste dienst of zorgverlener en volgt deze
indien nodig op.
 Je biedt een kortdurende behandeling (maximum 10 sessies) waarbij gestreefd wordt om de
patiënt opnieuw perspectief te bieden over zijn situatie en waarbij het bieden van inzicht, het
versterken van copingstrategieën en het verbeteren van zelfcontrole en zelfredzaamheid
centraal staan. De interventies die hiervoor gebruikt worden omvatten: psycho-educatie,
vaardigheidstraining, steunend-structurerende begeleidingen, oplossingsgerichte therapie en
medicamenteuze ondersteuning (door huisarts en/of psychiater).
 Verslaggeving aan- en overleg met het multidisciplinair team.

PROFIEL
 Je bent erkend psycholoog door de Psychologencommissie en beschikt over relevante
beroepservaring van ongeveer 5 jaar, bij voorkeur in het eerstelijnswerk.
 Je hebt of volgt een bijkomende specialisatie in de gedragstherapie of systeemtherapie.
 Talen: goede basiskennis van Frans en Engels.
 Je hebt een goede kennis van de (Mechelse) sociale kaart.
 Je hebt voeling met kansengroepen en ervaring met het werken met deze groepen is een
meerwaarde.
 Kennis over de beleving van psychische klachten binnen andere culturen is een meerwaarde
 Je bent een teamplayer met zin voor zelfstandigheid.

AANBOD
 Contract van onbepaalde duur
 Een deeltijdse functie (13 uur per week) op woensdagnamiddag en -avond tot 19u30 en vrijdag
daguren
 Verloning volgens barema 1.80 PC 330
 Attractiviteitspremie
 Enthousiaste en geëngageerde werksfeer
 Onmiddellijke indiensttreding
PROCEDURE
 Sollicitatiebrief en cv uiterlijk overmaken per mail voor 18 mei
 De sollicitatiegesprekken vinden plaats eind mei/begin juni.
CONTACT
 Rudi De Mol – algemeen coördinator
 Wollemarkt 7-9
 2800 Mechelen

email: rudi.demol@wgcwelenwee.be
telefoon: 015/20.20.78 (afwezig op maandag)

Voor meer informatie over wijkgezondheidscentra en forfaitaire geneeskunde kan u onze website
raadplegen www.wgcwelenwee.be alsook de website www.vwgc.be

