VACATURE
Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt
voor het Mobiel Forensisch Team en het IRIS-project
een trajectbegeleider (m/v)
Het Psychiatrisch Centrum bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis (323 bedden), een dag- en
nachtkliniek (46 plaatsen) en een psychiatrisch verzorgingstehuis (voor 120 bewoners).
Samen met enkele andere partners is het centrum actief in het Netwerk Geestelijke
Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen via de creatie van mobiele crisis- en behandelteams.
Dagelijks gaan ongeveer 800 gemotiveerde medewerkers geïnspireerd en verbonden op weg met
mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Het Mobiel Forensisch Team staat in voor de begeleiding van geïnterneerde cliënten die (semi-)
zelfstandig functioneren en waarbij de opvolging van de forensische zorgnood nog noodzakelijk blijft.
Het IRIS-project (Integrale Respons voor Intrafamiliaal Seksueel misbruik) is een samenwerkingsverband
tussen Fides Residentieel/Ambulant (behandeling voor mensen die seksuele feiten pleegden) justitiehuis
Brugge en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brugge. Het project wil langdurig goede zorg en
veiligheid installeren.
Jouw opdracht
Als medewerker van het Mobiel Forensisch Team behandel, begeleid en volg je cliënten op in hun
woonsituatie (beschut wonen, zelfstandige woonst of thuis vervangende situatie). De frequentie van
cliëntencontacten kan variëren, afhankelijk van de noden die zich stellen. Je bent actief in de regio
West-Vlaanderen.
Als partnerbegeleider binnen het IRIS-project begeleid je de partners van cliënten die seksueel misbruik
pleegden op minderjarigen waarbij er nog kinderen zijn binnen de familiale context. De begeleiding van
de partners is vooral gericht op het optimaliseren van zorg en veiligheid voor de kinderen. Dit gebeurt
in nauwe samenwerking met andere hulpverleners die bij het gezin betrokken zijn onder coördinatie
van een casusregisseur.
Jouw profiel
- Je beschikt over een diploma van bachelor maatschappelijk werker of bachelor
menswetenschappen met specifieke contextuele opleiding.
- Je hebt ervaring of bijzondere belangstelling voor het werken in de forensischepsychiatrische sector. Ervaring in de psychiatrie is een meerwaarde.
- Je bent bereid te werken met geïnterneerden en daarnaast ook met partners van cliënten
die seksuele feiten pleegden.
- Ervaring en/of een opleiding met of over contextueel werken/systeemtherapie is sterk
aanbevolen.
- Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen in de zorg.
- Je bent in staat om het sociaal netwerk van de toegewezen cliënten mee te helpen te ontwikkelen
en ondersteunen.
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Je kan je vinden in onze basisfilosofie, die stoelt op een ondubbelzinnige afkeuring van het
delictgedrag, maar ook op een respectvolle aanvaarding van de cliënt als volwaardige persoon, die
verantwoordelijkheid kan opnemen voor zijn daden en voor het veranderen van zijn gedrag.
Je hebt kennis van risicomanagement modellen, delictanalyse, strafrecht, justitiële
partners, de sociale kaart, de diverse juridische statuten, de sociale zekerheid en de
persoonsvolgende financiering binnen het VAPH.
Je vindt open communicatie belangrijk en bent bereid jezelf en de impact die je hebt op de cliënt in
vraag te stellen.
Je stelt je professioneel op en bent in staat tot het bemiddelen van conflicten.
Je beschikt over een sterk ontwikkeld observatievermogen en een nuchtere probleemanalyse.
Je beschikt over de nodige draagkracht om met emotionele stress om te gaan.
Je bent flexibel (variabel werkrooster) ingesteld en beschikt over een rijbewijs B en een eigen
wagen.
Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen en leert snel nieuwe programma’s aan.
Je werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde.

Ons aanbod
- Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte werkomgeving met een duidelijke
maatschappelijke relevantie.
- Een voltijdse of deeltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met
kans op een onbepaalde duur na positieve evaluaties.
- Verloning volgens de sectorale barema’s.
- Mogelijkheden tot vorming, training en opleiding.
- Indiensttreding: februari 2021.

Interesse?
Solliciteer vóór 25/01/2021 via ons online sollicitatieformulier. Gelieve jouw motivatiebrief en CV toe te
voegen.
Voor vragen of informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij Brecht Vandeputte, HR
medewerker (050 79 95 54).
Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Valentijn Van den Bossche, Afdelingshoofd
FIDES
(050 79 95 00; dect. 6101).
Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar www.amandus.be.
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