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De psychologisch consulent biedt herstel-op-maat door
een individueel traject uit te stippelen samen met de
cliënt. Hierbij focust de psychologisch consulent op de
mogelijkheden, krachten en hulpbronnen van de cliënt
i.p.v. de beperkingen. De doelen en wensen van de cliënt
staan hierbij centraal.
Bijzondere aandacht gaat naar empowerment van
cliënten en hun omgeving. 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.
Er wordt uitgegaan van een herstelgerichte visie. Als
volwaardig burger kunnen deelnemen aan de maatschappij
en leven voorbij de beperking blijft het doel. De psychologisch consulent houdt oog op preventieve maatregelen (bv.
helpen om een stevig sociaal netwerk op te bouwen) en is
aanwezig als aanspreekpunt voor het coördineren van zorg.
Daarnaast biedt de psychologisch consulent een overzicht
van mogelijkheden tot professionele hulpverlening en
heeft hij stevig zicht op de sociale kaart (vb. cliënt ondersteuning bieden naar sociaal werker of verpleegkundige
voor VAPH-dossier).
Psychosociale rehabilitatie vraagt een holistische mensvisie en dus een integratieve benadering. Daarbij betrekt
de psychologisch consulent steeds de context van de
cliënt.
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In het werkveld van de psychosociale rehabilitatie wordt er
samen met personen met langdurige, complexe beperkingen en participatieproblemen gezocht naar mogelijkheden
om (opnieuw) een volwaardige plaats in te nemen in de
samenleving.

De ‘Psychologisch Consulent’1 kan ingezet worden op uiteenlopende terreinen van psychosociale rehabilitatie:
• Beschermende of beschutte woonvorm
• Verblijfsafdelingen / dagopnamediensten van een psychiatrisch ziekenhuis
• Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)
• Psychosociale revalidatiecentra
• Ambulante woonbegeleiding
• Ziekenhuizen - revalidatiecentra (bv. chronische of langdurige ziekten, NAH of andere niet aangeboren trauma’s
veroorzaakt door een ongeval)
• Gehandicaptenzorg
• OCMW
• Thuislozenzorg
• Centra integrale gezinszorg
• Forensische diensten
• Samenlevingsopbouw (Bv. maatschappelijk opbouwwerk,
integratiediensten, opvangcentra, inloopcentra, …)
• Straathoekwerk
• …

De ‘Psychologisch Consulent’ is opgeleid voor de psychologische functies die bij psychosociale rehabilitatie
dienen ingevuld te worden:
• Herstel op maat
• Holistische mensvisie
• Begeleiding, individueel en/of in groep, vanuit de rehabilitatiegedachte

Hierbij wordt aandacht besteed aan het ondersteunen van
cliënten in hun dagelijkse leven op gebied van wonen,
werk, leren en sociale contacten, zodat zij mits deze steun
zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.
Er wordt veel aandacht besteed aan een sociaal netwerk
en de context, waarop cliënten kunnen terugvallen indien
er zich moeilijkheden voordoen. De focus ligt op de krachten van de persoon en niet zozeer op de beperkingen.

Troeven van de psychologisch consulent in de psychosociale rehabilitatie:
• toegankelijk;
• breed inzetbaar;
• praktische bagage;
• gespreksvaardig;
• herstelgerichte visie;
• goede kennis sociale kaart;
• werkt evidence-based.

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