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VOT.
Professionaliteit
met een hart.

VOT is een Welzijnsvereniging actief in de Bijzondere Jeugd-

zorg en Opvoedingsondersteuning met als deelgenoten de

OCMW's van Ieper, Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik. Bij

ons werken een 120tal medewerkers met een enorm groot hart.

Dag in en dag uit engageren zij zich voor jongeren en hun

omgeving. Of bieden ze de nodige ondersteuning zodat onze

begeleiders en pedagogische medewerkers het beste van

zichzelf kunnen geven. 

Samen zetten we allemaal onze schouders onder de visie en

missie van VOT waarin de cliënt centraal staat. Onze 3

basiscompetenties "kwaliteitsvol werken", "cliëntgerichtheid"

en "betrokkenheid" zitten in ons DNA en dat van onze

organisatie verweven.

Om dit te kunnen waarmaken, biedt VOT een divers aanbod

aan hulpverleningsvormen aan (zowel residentieel als

ambulant) en daarnaast zetten we ook in op preventie.

We vinden het belangrijk om als VOT onze stempel te drukken

op het landschap van de Bijzondere Jeugdzorg door te blijven

innoveren en nieuwe samenwerkingsverbanden te sluiten.

Positief werk- en leefklimaat is een uitdaging waar we continu

in blijven investeren. 

Hoe omschrijf je VOT dus in een notendop? Professionaliteit

met een hart. Of met een "herte" zoals we hier in Ieper zeggen. 
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Wat houdt de functie in?

Functie 

Als psycholoog in JEZ11 zal je takenpakket er grotendeels uit bestaan om individuele psychotherapie en

groepstherapie aan te bieden aan de 12 meisjes. Het ondersteunen van de teamleden behoort eveneens tot

het takenpakket. 

Hippotherapie, als groepstherapie, wordt ingeschakeld als een absolute meerwaarde in onze werking. Ook

op individueel niveau wordt de meerwaarde ingeschaald en ingezet wanneer nodig. 

Daarnaast vinden er verscheidene vergaderingen plaats (teamvergadering, overdracht, pedagogisch

overleg, therapeutisch verleg, supervisies) met interne teamleden als externen om de meisjes in hun traject

te begeleiden.

Tot slot sta je als psycholoog ook in voor de administratie en verslaggeving van de therapieën en houd je

contact met de verbonden psychiater.

Uurregeling

Je wordt verwacht beschikbaar te zijn op woensdagnamiddag alsook avondwerk is een must (therapieën

moeten kunnen plaatsvinden buiten de schooluren). Verder zou het eventueel waardevol zijn om te werken

op zaterdagvoormiddag.

N

In JEZ11 mag iedereen zichzelf zijn. 
We zijn een veilig verblijf en willen dan ook een veilige
plek creëren voor zowel onze jongeren als begeleiders. 
We bieden erg veel nabijheid aan de jongeren en zetten in
op het ontwikkelen van een vertrouwensband. We geloven
dat deze aspecten de basis vormen voor onze begeleiding
waarbij respect voor elkaar een vereiste is. Om dit alles te
kunnen waarmaken is een goed functionerend team
belangrijk. We vinden een goede sfeer in het team cruciaal
en zorgen dan ook regelmatig voor een ludieke
teamactiviteit. 

Met een verscheidenheid aan enthousiastelingen
werkzaam in JEZ11 (begeleiders, creatief therapeut,
ervaringsdeskundige, sportcoördinator, huishoudsters,
hoofdbegeleider, …), zorgen we er samen voor dat we de
meisjes zo aangepast mogelijk kunnen begeleiden. 



Een vervangingscontract voor 6 maanden vanaf 01/01/2023 met zicht op onbepaalde duur.

Voltijdse tewerkstelling.

Warm onthaal d.m.v. een onthaaldag.

Een duurzaam werkkader waarin gestreefd wordt naar maximale werkzekerheid.

Een organisatie waarin veel belang gehecht wordt aan inspraak en participatie.

Een aangename en groene werkomgeving.

De kans om je in te werken en continu verder te ontwikkelen door tal van interne en externe

opleidingsmogelijkheden.

Loon volgens barema L1 van PC 319.01 (zie volgende pagina (p.4) voor een voorbeeld van bruto

maandloon met anciënniteit).

Relevante anciënniteit wordt meegenomen.

Voor een loonsimulatie op maat, kan je contact opnemen met de personeelsdienst.

Maaltijdcheques €5.5

Eindejaarspremie 

Hospitalisatieverzekering bij contract onbepaalde duur

Tweede pensioenpijler

Terugbetaling woon-werk met openbaar vervoer (volledige terugbetaling abonnement) of fiets

(0.24€/km)

Mogelijkheid tot telewerk voor het uitvoeren van administratieve taken

Flexibel uurrooster met dag –en avondwerk

Interessante verlof- een feestdagenregeling: 26 verlofdagen, 1 dienstvrijstelling, 11 feestdagen

Diverse andere voordelen (korting bij Colora Ieper, voordelige huur zaal De Garve, ...)

Loon:

Andere voordelen:

 

INFOBUNDEL WERVING - PSYCHOLOOG JEZ11

Wat mag je van ons verwachten?
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Anciënniteit L1

0 3.356,45

1 3.461,51

2 3.568,94

3 3.674,06

4 3.788,42

5 3.934,63

6 3.961,85

7 4.089,08

8 4.126,18

9 4.246,83

10 4.287,49

11 4.398,36

12 4.453,73

13 4.552,42

14 4.631,97

15 4.706,88

16 4.820,98

17 4.861,38

18 5.009,98

19 5.015,83

20 5.198,99

21 5.203,31

22 5.387,99

23 5.577,00

24 5.761,68

25 5.772,14

26 5.781,82

27 5.790,80

28 5.799,11

29 5.806,81

30 5.813,94

31 5.820,55

32 5.826,67

33 5.832,33

34 5.837,58

35 5.842,43
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Wat mag je van ons verwachten?
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Herken je je in
dit profiel?

"Ik haal voldoening

uit de kleine dingen

die ik een meisje

kan bijbrengen.

Sommige meisjes

bellen me nog eens

op of sturen een 

 kaartje. Dit toont

aan dat ze onze

hulp wel degelijk

geapprecieerd

hebben.." 
- Begeleider leefgroep -

Je bent enthousiast en gedreven met een hart voor onze

doelgroep.

Je kan je identificeren met de VOT als organisatie en als

werkgever.

Je vindt kwaliteitsvol werken essentieel.

Je streeft naar een efficiënte hulp- en dienstverlening. 

Je bent in staat verantwoordelijkheden op te nemen en

gestelde verwachtingen in te lossen.

Je beschikt over voldoende zelfvertrouwen en assertiviteit.

Je beschikt over een goede kennis van psychotherapeutische

methodieken.

Je kunt je inleven in en hecht belang aan de wensen en

behoeften van de cliënt.

Je bent in staat de vraag van de cliënt te analyseren en bij te

dragen aan het uitwerken van begeleidingsdoelen op maat van

de cliënt.

Je beschikt over een goede kennis van gesprekstechnieken.

Je beschikt over een goede kennis van

(ontwikkelings)psychologische, pedagogische  en

psychiatrische denkkaders.

Je beschikt over een coöperatieve ingesteldheid. Je gaat

voldoende in overleg met andere disciplines in het belang van

de cliënt.

Je hebt een voorkeur om met kinderen en adolescenten te

werken. Werkervaring binnen de bijzondere jeugdzorg en/of

de kinder- en jeugdpsychiatrie vormen een pluspunt.

Je werkt aanklampend. Je bent bereid blijvend in te zetten op

een vertrouwensrelatie met de jongere, ook als deze weerstand

biedt. 

Je rijbewijs B hebben is een pluspunt. 
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Wat zijn de voorwaarden?

Je bent minstens 18 jaar

Je kan een bewijs van goed gedrag en zeden model 596-2 voorleggen (maximum 6 maanden oud)

Je beschikt over een masterdiploma in de psychologische wetenschappen, optie kinderen en adolescenten.

Stage- en of werkervaring als psycholoog met als doelgroep kinderen en/of adolescenten is een pluspunt.

Welke praktische kennis verwachten we?

Kennis van de integrale kwaliteitszorgsystemen

Kennis van de verschillende (ortho)pedagogische, psychiatrische en ontwikkelingspsychologische

denkkaders

Kunnen toepassen van mondelinge en schriftelijke communicatietechnieken

Kunnen formuleren, realiseren en evalueren van begeleidingsdoelen

Kunnen opbouwen van een gezags- en vertrouwensrelatie t.a.v. cliënten

Kennis van creatieve en psychotherapeutische methodieken

Kennis en toepassen van gesprekstechnieken (individueel en in groep) bij cliënten
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Welke
competenties
meten we?

Analyseren

Problemen oplossen

Netwerken

Empathie

Binnen VOT is competentiemanagement één van de

belangrijkste pijlers van ons personeelsbeleid. Per functie

definiëren we welke competenties nodig zijn om deze te

kunnen uitoefenen. Gedurende je hele loopbaan bij VOT zetten

we in op deze competenties en de verdere ontwikkeling er van.

Competentiemanagement vind je bijgevolg terug in praktisch

alle onze HR-processen: werving & selectie, VTO,

evaluatiecyclus,... 

Onze drie kerncompetenties zijn:

Voor de functie van psycholoog verwachten we ook volgende

competenties:

PAGINA 07

  BETROKKENHEIDBETROKKENHEID11..

3. KLANT - EN CLIËNTGERICHTHEID3. KLANT - EN CLIËNTGERICHTHEID  
2. KWALITEITSVOL HANDELEN2. KWALITEITSVOL HANDELEN  

"Wanneer je passie

en je talent gaan

samenwerken, maak

je een meesterwerk"
- John Ruskin,

kunstcriticus -
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Waaruit bestaat het examenprogramma?

Het CV en de motivatiebrief worden gescreend op de voorwaarden zoals hierboven vermeld. 

Wie aan deze voorwaarden voldoet, wordt uitgenodigd voor een verkennend gesprek.

Inhoud:

Bevragen motivatie en inhoud CV + motivatiebrief.

Bevragen kerncompetenties

Kandidaten moeten minstens 50% behalen om te slagen voor dit onderdeel. Enkel de 5 eerst

gerangschikte kandidaten worden weerhouden voor de verdere wervingsprocedure.

De kandidaten die slagen voor het verkennend gesprek, krijgen een link naar een aantal

psychotechnische testen toegestuurd op het mailadres vermeld in hun CV. Deze moeten zij

vervolledigen volgens de gegeven instructies en tegen de datum vermeld in de instructies. 

Deze testen hebben een adviserende functie. Het advies is ofwel gunstig ofwel ongunstig en wordt

meegenomen in de kwalitatieve eindbeoordeling. 

1. Screening aan de hand van CV en motivatiebrief

2. Verkennend gesprek

3. Psychotechnische testen
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Kennistest

Casus

Gedragsgericht interview

Bespreking van de persoonlijkheidsvragenlijst, motivatievragenlijst en assessmentoefening

Kandidaten moeten minstens 50% halen per onderdeel en minstens 60% halen voor het volledige

wervingsexamen om te slagen.

Elke kandidaat krijgt zowel een kwantitatieve als kwalitatieve beoordeling.

Kandidaten die geslaagd zijn voor het wervingsexamen, maar niet onmiddellijk worden

aangeworven, worden opgenomen in de wervingsreserve.

De wervingsreserve heeft een geldigheidsduur van twee jaar.

De geslaagden worden gecontacteerd in volgorde van de eindscore. 

4. Eindgesprek

Inhoud:

5. Eindbeoordeling

6. Aanleg van een wervingsreserve
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TIJDSPAD

UITERSTE SOLLICITATIEDATUM: ZONDAG 27/11/2022
VERKENNENDE GESPREKKEN: VRIJDAG 02/12/2022
INDIENEN PSYCHOTECHNISCHE PROEVEN: WOENSDAG 07/12/2022
EINDGESPREKKEN: VRIJDAG 09/12/2022 (NAMIDDAG) EN MAANDAG 12/12/2022 (NAMIDDAG)
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Hoe
solliciteren? Per e-mail:                                                                                 

 t.a.v. Andrea Geyskens, medewerker personeel

hr@votjeugdhulp.be

Per brief:                                                                                    

 t.a.v. Andrea Geyskens, medewerker personeel

Poperingseweg 30, 8900 Ieper

Wij verwachten je cv en motivatiebrief ten laatste op

27/11/2022:

OF

Heb je nog
vragen?

Voor vragen omtrent de inhoud van de functie, praktische

vragen en loonsimulaties kan je mailen naar

hr@votjeugdhulp.be of bellen naar 057 22 62 82.
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