
                                                               

voor het zorgprogramma CONNECT, vroegdetectie en vroeginterventie, in het werkgebied 
Leuven-Hageland 

een 

PSYCHOLOGISCHE FUNCTIE 

DEELTIJDS CONTRACT (40% - 50%) bepaalde duur (31.12.2020) 

Functieomschrijving 

• Je maakt deel uit van het team met psychologen en maatschappelijk werkers van het CGG en van 

YUNECO. 

• Je neemt deel aan wekelijkse cliëntbesprekingen in het team 

• Je voert diagnostiek uit bij ontwikkeling van ernstige psychische verstoringen 

• Je doet aan vroegdetectie en vroeginterventie, met methodieken voortbouwend op de expertise van het 

VDIP-project.  

• Je hebt in je benadering oog voor de eigen kracht van de cliënt en voor de bredere context 

• Je doet individuele- en gezinsgesprekken 

• Je werkt samen met eerste lijns-hulpverleners, je verzorgt psycho-educatieve pakketten 

Functieprofiel 

• Je bent master in de psychologie of vergelijkbare kennis - doelgroep kinderen en jongeren 

• Je hebt interesse of ervaring in het detecteren en vroeginterveniëren  bij jongeren, adolescenten en  

jongvolwassenen (14-23 jaar) 

• Je hebt interesse in en je wil je toeleggen op thematieken als verslaving, KOPP-KOAP, 

stemmingsstoornissen en andere belastende psychische verstoringen 

• Je bent vlot in het werken binnen netwerken 

• Je hebt goede contactvaardigheden en bent een loyale teamspeler 

• Je wil jezelf blijven vormen in  thema’s die je in het werkveld behandelt en die nodig zijn in je team 

• Je bent mobiel. Verplaatsingen maken deel uit  van je werk 

Wij bieden 

• Een contract voor 40%-50%  voor YUNECO Connect 

• Bepaalde duur tem 31/12/02, bij positieve evaluatie project, verlengbaar 

• De kans om vroeginterventie en vroegdetectie mee op de kaart te zetten 

• Een team van ervaren medewerkers dat zich permanent bijschoolt en waarin het aangenaam werken is 

• Verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector 

 

 

Sollicitatieprocedure 

Heb je interesse voor deze functie, dan stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk tegen 22.05.20 naar 

ann.vanderspeeten@yuneco.be en marina.danckaerts@yuneco.be. Meer informatie : www.yuneco.be 
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