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De psychologisch consulent is vaardig in het uitvoeren van
gestructureerde observaties, screening en detectie
van psychopathologie, aan de hand van (forensisch)
diagnostische instrumenten. Hij/zij wordt tevens
ingeschakeld bij het uitvoeren van sociaal onderzoek van
een individu en zijn context in opdracht van de rechtbank
en rapporteert hierbij eveneens aan juridische partners.
De psychologisch consulent kan zowel ingezet worden
bij individuele hulpvragen als bij de begeleiding van
groepen, vanuit een preventieve (sensibilisering) of
curatieve (behandeling) doelstelling.
De psychologische begeleiding die aan de betrokkenen
wordt aangeboden draagt bij tot verwerking van de
feiten. De psychologisch consulent is daarbij snel
inzetbaar, ook bij crisisinterventies waar eerste opvang
van groot belang is.
De aandacht voor zowel behandeling als beveiliging
dragen bij tot een veiligere samenleving, waar het risico
op recidive door (ex-) gedetineerden wordt verminderd
door intensief toe te werken naar resocialisatie en reintegratie in de maatschappij.
Herstelgericht denken is voor elke betrokkene binnen de
forensische setting een uitdaging, bovendien wordt het
belang van empowerment van cliënten en hun omgeving
niet uit het oog verloren. De psychologisch consulent
beoogt samen met de cliënt zicht te krijgen op diens
krachtbronnen en te onderzoeken hoe deze ingezet kunnen
worden zodat de cliënt meer grip krijgt op zijn leven.
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Het forensische werkveld betreft een brede en actuele
sector. Het houdt niet uitsluitend het justitiële domein
in, maar dekt zowel de verplichte als de vrijwillige
hulpverlening, al dan niet binnen een strafrechtelijk
kader. Het gaat daarbij om een uitgebreid domein van
hulpverlening aan eenieder die geconfronteerd wordt
met sociale, emotionele en psychische gevolgen van
een misdrijf, alsook de zorg voor maatschappelijke
gevoeligheden die deze thema’s oproepen.

De ‘Psychologisch Consulent’1 kan ingezet worden bij
volgende settings:
• Politie (jeugdbrigade, slachtofferbejegening,
intrafamiliaal geweld)
• Justitiehuis
• Psychosociale Dienst gevangenis
• Zorgteam
• Centrum geestelijke gezondheidszorg (afdeling daderhulp)
• Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
• Bemiddelingsdienst
• Forensische units psychiatrie
• Centra voor algemeen welzijn (CAW): slachtofferhulp,
justitieel welzijn
• Beschut wonen/Psychiatrische Verzorgingstehuis voor
geïnterneerden
• Privé praktijk (gerechtspsychiater)
• Belangenorganisaties

De groei van de forensische hulpverleningssector gaat
gepaard met een toenemende vraag naar specifieke
kennis en deskundigheid op het gebied van forensische
psychologie.

De termen ‘slachtoffer’ en ‘dader’ worden hierbij ruim
geïnterpreteerd. Ook familieleden, kennissen, getuigen
van een misdrijf kunnen immers legitieme hulpvragen
stellen.

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

De ‘Psychologisch Consulent’ is opgeleid voor de
psychologische functies die door een forensisch
hulpverlener dienen ingevuld te worden:
• Observatie, detectie en screening a.d.h.v. diagnostisch
onderzoek
• Begeleiding, individueel en/of in groep
Troeven van de psychologisch consulent in de
forensische setting:
• ervaren in het toepassen van gespreksvaardigheden en
motivationele gespreksvoering;
• onderlegd in rechtspsychologie, intrafamiliaal geweld,
deontologie en forensische psychologie;
• toegankelijk, maar ook aanklampend indien nodig;
• breed inzetbaar;
• praktische bagage;
• goede kennis sociale kaart ifv. het maken van een gerichte doorverwijzing;
• werkt evidence-based.

forensische psycHologie

