Netwerk Licht en Liefde
zoekt

Klinisch psycholoog / orthopedagoog
Het netwerk Licht en Liefde (Blindenzorg Licht en Liefde vzw, Licht en Liefde Heem vzw, SintRafaëlinstituut vzw en VeBeS vzw) werft een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog aan.

Je functie:
Slechtziend of blind zijn of worden heeft grote gevolgen, niet alleen op praktisch gebied. Verlies van
gezichtsvermogen kan je het gevoel geven dat je de grip op je leven even kwijt bent, dat alles wat
vanzelfsprekend was, ingewikkeld wordt. Onzekerheid, jezelf niet meer zijn, vermoeidheid en
afhankelijkheid kunnen iemand uit evenwicht brengen. Ook voor naasten en direct betrokkenen
komt dit hard aan. Het verlies hoeft niet recent te zijn, ook na langere tijd kan de verwerking om
aandacht vragen.
Verlies van gezichtsvermogen zorgt bij één op de drie blinde en slechtziende personen voor onder
meer vermoeidheids-, angst- en/of depressiestoornissen. Studies tonen aan dat
blindheid/slechtziendheid een van de chronische aandoeningen is die het meest geassocieerd
worden met depressie op latere leeftijd. Dat heeft een belangrijke invloed op de verschillende
domeinen van de levenskwaliteit van de persoon. In iedere levensfase heeft slechtziend of blind zijn
of worden impact. De verwerking ervan kost tijd en energie en is misschien nooit ‘af’. Wij proberen
te helpen om het verlies te hanteren – individueel, samen met een naaste of in groepsverband.
Als klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog in het Netwerk Licht en Liefde ondersteun je
enerzijds cliënten die nood hebben aan psychologische ondersteuning.
Anderzijds is het jouw verantwoordelijkheid om deze vorm van hulpverlening verder uit te werken
binnen het netwerk, vertrekkend vanuit een duidelijke visie.

Wij vragen:
Je beschikt over een masterdiploma in de klinische psychologie of klinische orthopedagogie.
Een therapieopleiding is geen must.
Ervaring met de doelgroep is een pluspunt, maar geen must.
Je beschikt over de volgende competenties:






je bent sociaal vlot en open
je bent leergierig
je kunt samenwerken
je bent integer
je bent klant- en marktgericht

Daarnaast wordt je persoonlijkheid getypeerd door verantwoordelijkheidszin, zelfstandig werken en
flexibiliteit.
Je bent (bij voorkeur) in het bezit van een wagen en een rijbewijs B.

Wij bieden:
We bieden je minimaal een halftijdse overeenkomst (uitbreidbaar in onderling overleg) voor
onbepaalde duur aan.
Je krijgt voldoende tijd en mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en uit te groeien. We geloven in
een make-strategie bij onze medewerkers. We vertrekken vanuit een waarderende benadering.
Je krijgt een verloning op basis van je diploma, bewijsbare competenties en relevante anciënniteit
volgens de bedrijfs-cao.
Je krijgt een laptop en smartphone als werkinstrumenten. De smartphone kan ook privé gebruikt
worden.
Je wordt tewerkgesteld in het vlaamsoogpunt Gent, Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent of in het
vlaamsoogpunt Varsenare, Oudenburgweg 40, 8490 Varsenare.

Hoe solliciteren?
Stuur je motivatiebrief en cv per mail naar directie@lichtenliefde.be, vóór 1 juli.

Wie zijn wij?
Licht en Liefde bouwt expertise uit op het vlak van het comfort van leven en de kwaliteit van leven
van ons cliënteel met een visuele beperking.
We houden die expertise actueel en toekomstgericht. We stellen onze expertise ter beschikking van
blinde en slechtziende personen. We benutten alle kansen op het behouden, vinden of herwinnen
van de door hen gewenste rechtmatige plaats in de samenleving. Wij doen dit zelf en in
samenwerking met andere organisaties, diensten en personen.
Licht en Liefde vertrekt vanuit de competenties van zijn medewerkers. Kwaliteiten bij mensen zijn
belangrijker dan geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit.

