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32/38 (m/v) 

 

Het Mobiel Team Acute Zorg (MTA) biedt acute begeleiding en kortdurende behandeling in 

functie van een stabilisatie van de crisis en exploreert, waar nodig, de noden rond vervolgzorg. 

Cliënten, familie en belangrijke derden worden hier gezien als partners in de zorg. 

Jouw functie 

- Je biedt psychologische begeleiding en behandeling in de thuiscontext in nauwe 

samenwerking met de collega’s volgens het principe van shared caseload. 

- Je vertaalt de hulpvraag van de cliënt en netwerk naar werkbare behandeldoelen in het 

werkplan en integreert hierbij de eigen klinisch indruk. 

- Je hebt oog voor psychotherapeutische noden in kader van psychologische nazorg. 

- Je gaat tijdens de begeleiding outreachend en empowerend te werk. 

- Je neemt actief deel aan teamvergaderingen via jouw discipline-specifieke inbreng. 

- Je werkt samen met andere partners in het steunsysteem van de cliënt. 

- Je reflecteert vanuit jouw expertise over de gehanteerde visie en de toepassing hiervan 

en neemt initiatief om deze reflecties te delen. 

Jouw profiel 

- Je bent in het bezit van een diploma master psychologie. 

- Je bent een teamplayer en neemt binnen het team een empowerende houding aan. 

- Je bent een bezieler van de herstelvisie.  

- Je bent gedreven om mensen met een psychische kwetsbaarheid te helpen. 

- Je bent sterk gericht op samenwerken binnen een netwerk. 

- Je bent stressbestendig, flexibel en in staat om zelfstandig te werken. 

- Je beschikt over een wagen. 

Ons aanbod 

- Een contract onbepaalde duur van 32/38u (0,85 FTE) na 1 jaar positieve evaluatie 

- Verloning volgens IFIC-classificatie 

- Een samenwerking met een dynamisch en multidisciplinair team 

Bijkomende inlichtingen 

Mevrouw Joke Castelein, coördinator Mobiel Team, tel. 0470 90 28 10 

Hoe solliciteren? 

Solliciteren kan tot en met 30 juni 2022, door jouw sollicitatiebrief en CV via e-mail te richten 

aan Coördinator Mobiel Team – Joke Castelein joke.castelein@mtkwadraat.be 
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