
    1 HALFTIJDSE KLINISCH PSYCHOLOOG  
          (bachelor-niveau) 

                       WZC Rustenborg 
De klinisch psycholoog zorgt binnen de woonzorggroep voor de ondersteuning van bewoners, 

gebruikers, familieleden, medewerkers en organisatie op psychosociaal (cognitief, emotioneel, 
relationeel, gedragsmatig, existentieel) vlak.  

De taak van de klinisch psycholoog binnen de woonzorggroep focust zich op de intensieve 
ondersteuning van de bewoners en gebruikers op psychosociaal (cognitief, emotioneel, relationeel, 
gedragsmatig, existentieel) vlak. De klinisch psycholoog ondersteunt en begeleidt familieleden in 
situaties die een bijzondere emotionele aandacht vragen. 

De klinisch psycholoog ondersteunt en begeleidt de medewerkers en directie in de 
psychosociale aspecten van de dienstverlening (wonen, leven en welzijn). 

De klinisch psycholoog voert therapeutische gesprekken vooral uit op de campus Wijnegem, 
indien nodig gebeurt dit ook op de campus Schoten.  
 
Takenpakket 
1. Intensieve, belevingsgerichte begeleiding en ondersteuning van bewoners (therapeutisch).  
2. Psychologische begeleiding van familieleden van bewoners. 
3. Begeleiding en ondersteuning van medewerkers.  
4. Bijdrage in de interne en externe communicatie: 
5. Maatschappelijke rol: organiseren en deelnemen aan interne en externe initiatieven: in overleg 

met de collega. 
 
Beschikken over volgende diploma’s : 
Houd(st)er zijn van een bachelor in de psychologie met als afstudeerrichting klinische psychologie. 
Een bijkomende opleiding in de gerontologie en/of ervaring in de ouderenzorg zijn pluspunten. 

Ons aanbod 
 Een halftijdse job met een contract van onbepaalde duur.  
 Een bruto maandsalaris op niveau B1-B3 met een minimum van € 2.509.95 en een maximum 

van € 4.229.18. Het aantal meerekenbare jaren voor het bepalen van het salaris is afhankelijk 
van het aantal jaren relevante beroepservaring. 

  Gratis hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan een voordelig tarief 
aan te sluiten 

 Fietsvergoeding of tussenkomst abonnement openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer 
 Maaltijdcheques van € 7 
 Ecocheques twv €200/jaar bij voltijdse betrekking 
 26 dagen vakantie en 11 feestdagen 

 
Om te proeven van de sfeer en de werking zijn kandidaten van harte welkom op de werkdagen.  Het 
volstaat om contact op te nemen met de dagelijks verantwoordelijke campus Wijnegem, mevrouw Kim 
Rogge, tijdens de kantooruren op 03/2882012 en op email: kim.rogge@wzgvoorkempen.be  
 
Richt je je sollicitatiebrief, samen met een curriculum vitae en een kopie van het gevraagde diploma, 
aan Woonzorggroep Voorkempen, tav personeelsdienst, Koolsveldlaan 94 te 2110 Wijnegem. 
Dit kan per post, tegen ontvangstbewijs, of via e-mail : sollicitatie@wzgvoorkempen.be   
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