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De Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten (BPC) is een 
vereniging voor en door psychologisch consulenten die vanuit diverse 
werkvelden (arbeids- & organisatiepsychologie, klinische psychologie, 

school- & pedagogische psychologie) hun krachten bundelen om de positie 
van de psychologisch consulent in het werkveld te versterken. 

 
De BPC heeft als doelstelling het inspireren, verbinden en vertegenwoordigen 
van  psychologisch consulenten, alsook het verdedigen van hun belangen. 

Meer bepaald gaat het over de alumni van de opleiding ‘Gegradueerde 
Assistent in de Psychologie’ (diploma behaald tem. 2005),  en van de 
‘Bachelor in de Toegepaste Psychologie (diploma behaald vanaf 2006) aan de 

Hogescholen die een definitieve accreditatie voor de opleiding kregen. In het 
werkveld dragen deze alumni de titel ‘Psychologisch Consulent’. 

Momenteel is de vereniging op zoek naar een nieuwe voorzitter: 
 

 
Vacature: 

Voorzitter Beroepsvereniging voor 
Psychologisch Consulenten 

 
Je Taken en Verantwoordelijkheden 
 

Je neemt de algemene leiding van de vzw ‘Beroepsvereniging voor Psychologisch 

Consulenten’ en zorgt, in samenwerking en met de ondersteuning van de leden van de Raad 

van Bestuur voor de algemene werking van de Beroepsvereniging, 

Kerntaken: 

- Coördinatie van het Dagelijkse Bestuur, in samenspraak met de ondervoorzitter 

- Voorzitten van Raad van Bestuur en Algemene Vergadering 

- Bijdragen tot het verder uitbouwen van de Beroepsvereniging en haar ledenbestand 

 

Je draagt de visie en missie van de BPC mee uit (http://psychologischconsulent.be/over-

bpc/), en bepaalt samen met de leden van de Raad Van Bestuur en het Dagelijkse Bestuur 

de meest passende strategie hiervoor. 

 

Kerntaken: 

- Actieve deelname aan (politiek) overleg, met het oog op vertegenwoordiging van de 

psychologisch consulent in het geestelijk gezondheidszorgbeleid.  

http://psychologischconsulent.be/over-bpc/
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- Informeren en sensibiliseren van het werkveld  

- Het onderhouden van de dialoog met de Hogescholen 

 

In deze functie is het tevens van belang de dialoog aan te gaan met verschillende partners 
(studenten, werknemers/werkgevers en beleidsmakers). Als voorzitter werk je graag samen 

met anderen, en draag je bij tot constructief teamwerk en –overleg. 

 

Als voorzitter rapporteer je rechtstreeks aan de Algemene Vergadering en werk je nauw 

samen met de overige leden van de Raad van Bestuur: 

 
 
Jouw profiel: 
 

 Je gelooft in de meerwaarde van de psychologisch consulent en draagt deze 
boodschap met veel enthousiasme uit! 

 Door middel van goed onderbouwde argumenten en de nodige assertiviteit overtuig 
je anderen 

 Stressbestendigheid is één van je kwaliteiten, je bent niet te snel van je stuk te 
brengen 

 Je vindt samenwerken belangrijk, en motiveert hierbij de rest van het team  

 Visie: naast korte termijn doelstellingen, zie je ook het belang van acties op langere 
termijn 

 Aanpassingsvermogen: als vertegenwoordiger van de psychologisch consulenten 
schat je goed in welke houding vereist is in diverse situaties 

 Je werkt gericht in het concretiseren van de doelstellingen en streeft hierbij resultaat 
na  

 Je behaalde een professionele bachelor in de Toegepaste Psychologie of het diploma 
Assistent in de Psychologie 

 Het werkveld waarin de psychologisch consulent werkzaam is/kan zijn is je goed 
bekend 

 Je kan je mondeling en schriftelijk vlot uitdrukken. Beheersing van de Franse taal is 

een pluspunt 

 Je hebt notie van de organisatie van het geestelijk gezondheidszorgbeleid in 
Vlaanderen 

 

 

 

 
 



 

                                                             Pagina 3 van 3 

Specifieke functiecontext:  
 
De voorzitter fungeert als uithangbord van de Beroepsvereniging. Hij/zij functioneert 

autonoom en organiseert zijn/haar eigen werkzaamheden naargelang prioriteiten van de 

BPC. Hierbij kan hij/zij steeds rekenen op de ondersteuning van de leden van de Raad van 

Bestuur en het Dagelijkse Bestuur. De actualiteit bepaalt mede de intensiteit 

(tijdsinvestering) van zijn/haar handelen.  

 

De voorzitter engageert zich voor een 2-jarig mandaat, hetgeen ingaat op 1/09/2017. 

Verlenging van dit mandaat kan gebeuren via herbenoeming door de Algemene Vergadering.  

De maatschappelijke zetel van BPC is gevestigd te Antwerpen. 

 

Ons aanbod: 
 
Als voorzitter van de Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten krijg je de kans in 

dialoog te gaan met belangrijke partners binnen en buiten het werkveld van de geestelijke 

gezondheidszorg. We zien dit als een grote meerwaarde in het uitbouwen van een 

professioneel netwerk. De verantwoordelijkheid in deze functie gaat gepaard met 

aanzienlijke waardering en erkenning. Als voorzitter ontvang je een vergoeding 

overeenkomstig met je bereikte doelen en verantwoordelijkheden. Er wordt tevens een 

tegemoetkoming op basis van gemaakte onkosten voorzien. 

 
 

Sollicitatieprocedure: 

 

Solliciteren voor deze functie kan tot en met 20/07/2017, mits schriftelijke motivatie en 

curriculum vitae naar info@psychologischconsulent.be. Kandidaten die in aanmerking 

komen voor deze functie zullen na een eerste selectie (op basis van motiverend schrijven en 

CV) uitgenodigd worden voor een gesprek (gepland tussen 16/08/17 en 30/08/17). De 

leden van de Raad van Bestuur zijn gemachtigd om de aanstelling te voltrekken 

 

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kan je via email of telefoon contact 

opnemen met Helena Sybers, voorzitter BPC (helena.sybers@thomasmore.be      of 

0498/73.94.53). 
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