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De psychologisch consulent kan onderzoeken of het in
verontrustende situaties noodzakelijk is om van overheidswege hulp op te starten of verder te zetten.
De meest aangewezen hulp kan hierbij geselecteerd
worden. Kennis van de sociale kaart maakt het mogelijk
om een gepast hulpvoorstel uit te werken. Dit voorstel kan
besproken worden met de cliënt en de aanmelder.
De psychologisch consulent is opgeleid om als psychodiagnosticus het volledig psychodiagnostisch procesmodel
(mee) te doorlopen bij kinderen en jongeren (van intake
tot advies). De integratie van anamnesegegevens, testmateriaal, observatiegegevens en ook interdisciplinaire
communicatie draagt bij aan een adequate diagnoseen indicatiestelling bij begeleiding, behandeling en doorverwijzing.
De rol van psychologisch dienstverlener wordt aangewend bij het begeleiden van kinderen, jongeren en
hun gezinnen. Het kan hierbij gaan om crisisinterventie,
context-begeleiding, pleegzorg, leefgroepwerking,
begeleid zelfstandig wonen, …
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Voorzieningen binnen de Bijzondere Jeugdzorg verlenen
jeugdhulp aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar
en hun gezinnen. Het gaat om die kinderen, jongeren en
gezinnen die in een moeilijke of verontrustende situatie
terechtkomen.

De ‘psychologisch consulent’1 kan ingezet worden bij:
• Contextbegeleiding
• Crisisverblijf
• Verblijf
• Pleegzorg
• Diagnostiek
• Dagbegeleiding
• Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ)
• Jeugdhulpregie
• Sociale dienst voor gerechtelijke jeugdhulp

De ‘psychologisch consulent’ is opgeleid voor zowel de
diagnostische functie als begeleidende functie binnen de
Bijzondere Jeugdzorg:
• screenen van hulpvragen;
• opmaken en bespreken van jeugdhulpverlenings
voorstellen;
• diagnostiek van kinderen, jongeren en gezinnen;
• uitvoeren van maatschappelijke onderzoeken;
• begeleiden van kinderen, jongeren en hun gezinnen.

Als antwoord op een maatschappelijke verwijzing tracht
men tegemoet te komen aan noden van minderjarigen en
hun ouders wanneer zij zich in een verontrustende leefsituatie bevinden. Dit kan zijn omdat de leefomgeving van
de minderjarige een bedreiging vormt voor een optimale
ontwikkeling, wanneer ouders om hulp vragen bij de opvoeding van hun kinderen of wanneer er conflicten rijzen
tussen minderjarigen en hun ouders.

1. voorheen Gegradueerde Assistent in de Psychologie of Bachelor in de
Toegepaste Psychologie

Ook wanneer een minderjarige een als misdrijf omschreven
feit (MOF) pleegde, kan de hulpverlening van de Bijzondere Jeugdzorg opgestart of verdergezet worden.

bijzondere

Troeven van de psychologisch consulent:
• is direct inzetbaar dankzij de praktijkgerichte opleiding;
• kijkt breed naar hulpvragen en werkt evidence-based;
• is een meerwaarde in een multidisciplinair team
omwille van de sterke diagnostische en begeleidende
vaardigheden;
• is geoefend in (motivationele) gespreksvoering: binnen
de opleiding ligt er een sterke nadruk op het ontwikkelen
van gespreksvaardigheden (gebaseerd op de principes
van het waarderend en inspirerend coachen);
• heeft zich methodieken eigen gemaakt in functie van
kortdurende hulpverleningstrajecten.

jeugdzorg

