
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature bachelor maatschappelijk werk 
of bachelor toegepaste psychologie 
  

 
 
Het Centrum voor Ambulante Revalidatie (C.A.R.) onderzoekt en behandelt baby’s, peuters, kleuters, 
kinderen, adolescenten en volwassenen op vlak van ontwikkeling, functies en gedrag.  Ambulante 
revalidatie kan gespecialiseerde hulp bieden door de beperkingen waar mogelijk te verminderen of te 
compenseren en de betrokkenen en hun omgeving te ondersteunen in het omgaan ermee, met het 
oog op een zo groot mogelijke participatie en levenskwaliteit. 

 
Deze vacature richt zich vooral tot kandidaten met een sociale/psychologische opleiding en met ook 
zeer sterke kwaliteiten en interesses op administratief vlak. 

 

Functieomschrijving  

• Administratieve dossieropvolging gedurende de verschillende fases in het revalidatieproces: 
aanmelding, onderzoek, behandeling, stopzetten behandeling. 

• Fungeren als contactpersoon met mutualiteiten inzake opvolging/goedkeuring van dossiers. 

• Onthaal bezoekers  
• Inhoudelijke ondersteuning bieden aan behandelunits op basis van je gevolgde opleiding.  

• Contacten verzorgen met cliënten en hun context n.a.v. aanmelding of gedurende het verdere verloop 
van het revalidatieproces. 
 

 

Competentieprofiel  

• Je bent in het bezit van een diploma bachelor in maatschappelijk werk of bachelor toegepaste 
psychologie. 

• Vanuit je opleiding en/of ervaring beschik je over vaardigheden en kennis betreffende de diverse 
problematieken die in het CAR worden onderzocht en/of behandeld. 

• Je beschikt over een goede kennis van de sociale kaart in de brede omgeving van Deinze. 

• Je beschikt over de capaciteiten om als eerste aanspreekpunt nieuwe aanmelders of verwijzers te woord 
te staan. 

• Je werkt resultaat- en kwaliteitsgericht en kunt besluitvaardig zijn. Daarnaast heb je ook oog voor 
procesmatige dynamieken tussen cliënten en collega’s. 

• Je kan zelfstandig werken en tegelijk heb je goede vaardigheden om in groep te functioneren. 

• Je bent zeer sterk in het plannen, organiseren en opvolgen van administratieve processen en bent ook 
zeer punctueel op dit vlak. 

• Ervaring betreffende administratieve opvolging binnen een CAR is geen basisvereiste maar is wel een 
belangrijk pluspunt.   



 

 

 

 

• Je beschikt over goede vaardigheden en hebt interesse met betrekking tot ICT. 

• Je beschikt over goede communicatievaardigheden, met inbegrip van verslaggeving. 

• Je hebt kennis van het ICF-model. 
 

 

Ons aanbod  

De vacature betreft een vervangingscontract van bepaalde duur (26.5/38) omwille van 
zwangerschapsverlof. Vermoedelijke startdatum: eind december/begin januari. 
De verloning gebeurt op basis van de Ific-classificatie: functie 5074 – 5071, categorie 14. 
 
De ligging van de werkuren kan in onderling overleg grotendeels nog worden bekeken, maar omvat in ieder 
geval bij voorkeur al woensdag- en vrijdagnamiddag. 
Gelieve hiermee dan ook al rekening mee te houden indien u overweegt om te solliciteren. 
 
 

Solliciteren  

Stuur je sollicitatiebrief en CV met foto vóór 22/11/2021 via e-mail naar sollicitatie@terkouter.be  

Voor vragen over deze sollicitatie kan je terecht bij Danny Dossche via danny.dossche@terkouter.be of  
09/386 38 90 

Indien u op deze vacature solliciteert gaat u akkoord met de privacy policy die terug te vinden is op de website 
van CAR Ter Kouter (Deinze), www.terkouter.be. 
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