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Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen zoekt een 

Psycholoog Begeleidingshuis Juno 

Binnen Juno begeleiden we kinderen en jongeren die we vanuit een individuele aanpak en zorg op 

maat alle ontwikkelingskansen willen bieden. Continuïteit in trajecten en stabilisatie zijn hierin 

belangrijk. Ben jij de collega die samen met het team mee op zoek gaat naar de betekenis achter het 

gedrag? Ben jij de collega die in teamverband mee kijkt vanuit welke aanpak we, ook in moeilijke 

situaties, deze kinderen en jongeren de juiste ondersteuning kunnen bieden?  

We zijn op zoek naar een kinderpsycholoog voor diagnostiek bij kinderen en jongeren van 3 tot 21 

jaar. Als nieuwe collega werk je samen met verschillende teams die het belangrijk vinden om 

kinderen en jongeren écht te leren kennen, graag te zien en hun handelen proberen af te 

stemmen op de hulpvraag en de noden van de kinderen en jongeren die verblijven in Juno. 

Wat kan je verwachten? 

 Een professionele en stevig verankerde 

organisatie met een breed aanbod in 

jeugdzorg. 

 Gedreven teams waar je er nooit alleen 

voorstaat.  

 Veel ruimte voor dialoog, eigen inbreng en 

samenwerking. Want we geloven dat we 

samen meer kunnen. 

 Een dynamische organisatie die altijd 

vooruitkijkt en zichzelf heruitvindt waar 

nodig. 

 De kans om zélf te groeien met 

mogelijkheid tot opleiding via ons  

opleidingscentrum Prakticum. 

 Een voltijds contract van onbepaalde duur 

verloond door het barema L1 volgens  de 

barema’s van PC 319.01, overname van 

relevante anciënniteit. Bijkomende 

voordelen: hospitalisatieverzekering, 

verzekering gewaarborgd inkomen, 

mobiliteit op maat (Cambio, deelfietsen …), 

fietsvergoeding, volledige terugbetaling 

openbaar vervoer, laptop en smartphone.  

 Wij bieden je een uitdagende functie met 

ruimte voor eigen invulling en vernieuwing. 

 Aandacht voor evenwicht werk-privé: extra 

vakantiedagen, flexibele recuperatie 

overuren.  

In welke organisatie kom je terecht? 

Jeugdzorg Emmaüs is een stabiele en toonaangevende speler in de Vlaamse jeugdzorg. We 

werken dagelijks samen met kinderen, jongeren en gezinnen in kwetsbare situaties. Met een 

dynamische aanpak en hoogstaand aanbod laten we cliënten, medewerkers én partners groeien. 

Altijd in dialoog, altijd gefundeerd. 

Wil je als psycholoog samen met 

kinderen en jongeren bouwen aan de 

toekomst?  

 

https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/intersectoraal/financieel-economisch-beleid/baremas/baremas-31901
https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/intersectoraal/financieel-economisch-beleid/baremas/baremas-31901
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Juno staat in voor de residentiële begeleiding van 59 kinderen en jongeren tussen 3 en 25 jaar die 

wonen in verschillende leefgroepen. Naast jongeren die vanuit een complexe opvoedingssituatie 

(tijdelijk) niet meer in hun gezin kunnen verblijven, krijgen ook niet-begeleide minderjarige 

vluchtelingen hier een plek. 

Jouw functie als psycholoog 

 Je geeft in nauwe samenwerking met de 

teamcoördinatoren richting aan 

verschillende hulpverleningstrajecten van de 

kinderen/jongeren die bij ons verblijven 

 Je doet aan procesdiagnostiek i.f.v. de 

betekenis achter gedrag en ontwikkeling. 

 Je vertaalt observaties in mogelijke 

hypothesen en toetst deze af in 

samenwerking met de teams, kinderen en 

jongeren. Je vertaalt dit proces in concrete 

handvatten. 

 Je geeft coaching aan teams over de aanpak 

van kinderen en jongeren met een 

complexe zorgvraag. 

 Je neemt deel aan intern en extern 

casusoverleg wanneer dit aangewezen is. 

 

Wie ben jij?

 Je bezit een masterdiploma in de psychologie. 

 Je hebt ervaring in de functie van klinisch 

psycholoog, bij voorkeur binnen het werken in 

een residentiële setting. 

 Je bent vertrouwd met het afnemen van 

psychodiagnostische testen. Je kent 

diagnostische protocollen en hebt bij voorkeur 

noties van Nieuwe Autoriteit – Signs of Safety 

- Sociaal Emotionele Ontwikkeling – trauma - 

hechting. 

 Je hebt ervaring in het kijken naar de patronen 

achter het gedrag. 

 Je bent een teamspeler.  

 Je gelooft in de gelijkwaardigheid van 

verschillende expertisevormen. 

 Je bent in staat een team te 

enthousiasmeren en motiveren. 

 Je kan goed plannen en zowel zelfstandig als 

in team werken. 

 Je blijft rustig en alert in moeilijke en 

onverwachte situaties. 

 Je bent bewust van jezelf. Je reflecteert over je 

eigen handelen in functie van je eigen groei. 

 Je communiceert helder met mensen met 

verschillende achtergronden.  

 Je bent erg betrokken op kinderen en  

jongeren en kan gelijkwaardig samenwerken 

met hun context.  

 Je ondersteunt de ontwikkeling van jongeren 

vanuit hun krachten. 
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Jeugdzorg Emmaüs Antwerpen wil in haar personeelsgroep de doelgroep waarvoor ze zich inzet zo goed 

mogelijk weerspiegelen. Ons medewerkersbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. We selecteren 

medewerkers op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, 

seksuele geaardheid, religie, handicap of nationaliteit. 

Jouw werkplek 

Juno is gevestigd in de Botermelkbaan 75 te Schoten. 

Zorg jij als psycholoog mee voor de toekomst? 

Solliciteer dan online voor 28/02/2023 via deze link. 

Vragen over de functie-inhoud kan je stellen aan Katrien Van der Steen - 

katrien.van.der.steen@emmaus.be - 0499 55 28 81 

https://ssl1.peoplexs.com/Peoplexs23/Vacancyportal/vacancy.cfm?PortalID=16350&vacancyID=1204171&preview=1
mailto:katrien.van.der.steen@emmaus.be

