
 

 
 
VACATURE NR 2023/03 
 

De Sleutel biedt zorg op maat aan mensen die problemen ervaren als gevolg van het problematisch 
gebruiken van illegale drugs. Ook mensen uit de onmiddellijke omgeving van de gebruiker kunnen bij 
ons terecht.  
We zijn actief op verschillende plaatsen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen 
met ambulante en residentiële hulpverlening. 
Onze zorg is persoonlijk, deskundig en verbonden. We ondersteunen de cliënt actief in het 
herstelproces, naar een betere kwaliteit van leven. We vertrekken daarbij vanuit de krachten en 
mogelijkheden van de cliënt. Met andere gespecialiseerde zorgpartners werken we nauw samen.  
 
Wij zoeken voor: 
 
AFDELING : Ambulant Centrum te Antwerpen   
FUNCTIE :   Individueel therapeut (psycholoog)  
  
Het Ambulant Centrum voor verslavingszorg De Sleutel te Antwerpen, gelegen in de 
Dambruggestraat 78, 2060 Antwerpen, ontvangt jaarlijks gemiddeld 900 aanmeldingen. Het centrum 
is gericht op indicatiestelling bij mensen met een middelenafhankelijkheid, biedt individuele 
begeleiding aan binnen een biopsychosociaal kader, organiseert een intensieve groepswerking en 
nazorg. In het centrum werken we met een multidisciplinair team bestaande uit psychologen, een 
arts, een psychiater, sociale werkers en pedagogen. 
 
TAAK: 
Als therapeut in het ambulant centrum  

- Voer je behandelactiviteiten uit op basis van het handelplan, waarbij de nadruk zal liggen op 
individuele therapie. Je registreert de door jou uitgevoerde activiteiten en je houdt de 
cliëntendossiers bij. 

- Waar aangewezen begeleid je ook de onmiddellijke omgeving (partners, ouders…) van de 
cliënt. 

- Je functioneert als lid van een multidisciplinair team en werkt optimaal samen met collega’s 
 
PROFIEL : 
- Je behaalde een diploma van master in de klinische psychologie met bijkomende 

therapieopleiding.  
- Je hebt relevante ervaring in het werken binnen een multidisciplinair team. 
- Werkervaring in de verslavingszorg is een pluspunt. 
 
AANBOD : 
- Deeltijdse tewerkstelling: 80% (30,4u) 
- Contract van onbepaalde duur na een positieve evaluatie van een jaar 
- Startdatum: zo snel mogelijk 
- Arbeids- en loonvoorwaarden van de sector gezondheidsinstellingen (PC 330.01) 
 
Solliciteren kan tot 14/04/2023 per email naar vacatures@desleutel.broedersvanliefde.be 
Voor meer info over de job contacteer Vincent Franck, afdelingshoofd - tel: 03 233 99 14  
Voor meer info over onze werking en doelgroep zie: www.desleutel.be 
 
De Sleutel behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde 
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