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VACATUREBERICHT 
FORENSISCHE WERKINGEN I.T.E.R. EN PSYCHOTHERAPIE-BRUG IN BRUSSEL: 

KLINISCH PSYCHOLOOG – TEAMVERANTWOORDELIJKE (90%) 
 

 

 

 
  

De organisatie 
 

I.T.E.R. is een dynamisch en gewaardeerd intersectoraal forensisch samenwerkingsverband 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. 
 

I.T.E.R. omvat 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. 
Op dezelfde lokaliteit van I.T.E.R. zijn nog twee andere teams werkzaam: 
- Psychotherapie-BRUG, een team van CGG Ahasverus, werkzaam rond begeleiding en behandeling 

van mensen in detentie in de Brusselse gevangenissen; 
- Stop it Now!, een anonieme hulplijn (telefonisch, via chat of mail) voor mensen met pedofiele 

gevoelens en hun naasten. 
Gezien de verbinding op het forensische thema, zetten deze vier teams uitdrukkelijk in op onderlinge 
kruisbestuiving bijvoorbeeld inzake deskundigheidsdeling en –ontwikkeling. 
 

Meer weten over I.T.E.R.: http://www.iter-hulp.be 
Meer weten over Psychotherapie-BRUG: https://www.psychotherapiebrug.com 
Meer weten over CGG Ahasverus: https://www.ahasverus.be 
Meer weten over Stop it Now!: https://stopitnow.be 
 

We zijn op zoek naar een klinisch psycholoog - teamverantwoordelijke (90% d.i. 34 uren) voor I.T.E.R.-
volwassenenteam en voor 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: enerzijds het luik klinisch-
psychologisch werk, anderzijds het luik als teamverantwoordelijke van I.T.E.R.-volwassenenteam en 
van 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 

o Behandelen van cliënten en opvolgen van hun evolutie 

http://www.iter-hulp.be/
https://www.psychotherapiebrug.com/
https://www.ahasverus.be/
https://stopitnow.be/
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o Actief en permanent (mee)werken aan de doorontwikkeling van kwaliteit van zorg en 
aan de optimalisatie van de hulpverlening 

 

 Teamverantwoordelijke van I.T.E.R.-volwassenenteam en van 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 

o Leiding geven aan de beide teams en hun teamleden 
 

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; 
 Met ‘volle goesting’ de verdere (beleids)ontwikkeling van het 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. 

 

Wij bieden 
 

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

beroepservaring wordt meegenomen bij de berekening van het loon. 
 Vlotte bereikbaarheid met openbaar vervoer: 10 minuten stappen van station Brussel-Noord. 
 Vergoeding voor woon-werk-verkeer (volledige vergoeding in geval van abonnement(en)) en voor 

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

opdracht en werking via de Stuurgroep ondersteunen en beleidsmatig mee ontwikkelen. 
 

Interesse? 
 

Stuur dan ten laatste op woensdag 29 december een motivatiebrief en curriculum vitae naar Jan De 
Clercq / directie@ahasverus.be en alain.rogiers@cawbrussel.be. Voor eventuele inlichtingen kan je 
contact nemen met Jan De Clercq (02 80 101 80) of Alain Rogiers (02 486 45 02). Een meer gedetailleerd 
vacaturebericht kan je via e-mail vragen aan Jan De Clercq. 
 

We contacteren je telefonisch en/of via e-mail voor de opvolging van je kandidatuurstelling, 
bijvoorbeeld voor het vastleggen van een sollicitatiecontact en eventuele assessment. 
 

Begindatum: in onderling overleg – idealiter half maart 2022 

mailto:directie@ahasverus.be
mailto:alain.rogiers@cawbrussel.be
tel:02%20486%2045%2002

