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PSYCHOLOOG EXPERTISE (M/V/X) - CONTRACTUEEL      

Master in de psychologische wetenschappen 

FOD Justitie – DG EPI 

 

 

 JOBINHOUD 

 

Ben jij gepassioneerd in klinische psychologie, boeit de gevangenisomgeving je en wil je jouw 

competenties in dienst van de FOD Justitie stellen? 

 

Binnen deze functie zal je volgende opdrachten uitvoeren: 

 

• Je zorgt voor het onthaal, de opvolging en de evaluatie van gedetineerden tijdens hun detentie. 

• Via een globale visie verkregen binnen het multidisciplinair team gebaseerd op de studie van 

hun dossier, individuele gesprekken en klinische test diagnostische onderzoeken, ondersteun 

en begeleid je de gedetineerden met het oog op hun re-integratie. 

• Je verleent advies aan de gevangenisdirectie en de strafuitvoeringsrechtbank over hun 

strafuitvoering en de strafuitvoeringsmodaliteiten (vervroegde invrijheidstelling, beperkte 

detentie, elektronisch toezicht, uitgaansvergunning,…). Je verstrekt dit advies in de vorm van 

schriftelijke verslaggeving. Dit is een belangrijk onderdeel van je takenpakket. 

 

 WERKGEVER 

 

Je maakt deel uit van de psychosociale dienst expertise die 3 taken vervult: 

 

• voorzien in een professionele adviesverlening over de invrijheidstelling van gedetineerden, 

rekening houdend met de risico's op recidive. 

• in het kader van herstelgerichte detentie bijdragen tot de reïntegratie van de gedetineerde. 

• een bijdrage leveren aan een humane en veilige strafuitvoering. 

 

Het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen (DGEPI) is belast met de tenuitvoerlegging van 

de straffen en de vrijheidsberovende maatregelen. Daarbij leeft het DG wettelijkheid op strikte wijze na, 

waarborgt het de bescherming van de samenleving, het personeel en de gedetineerden met oog voor 

de menselijke waardigheid en werkt het herstelgericht. Het directoraat-generaal verstrekt op grond van 

zijn deskundigheid advies op penitentiair vlak. 

 

Het directoraat-generaal EPI bestaat uit een centraal bestuur en buitendiensten die alle gevangenissen 

omvatten. Het centraal bestuur staat in het bijzonder in voor de controle op en de begeleiding van de 

individuele dossiers van de gedetineerden alsook het personeelsbeheer. 

 

 

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur 

die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. 

 

Samen zetten al deze medewerkers zich dagelijks in voor een betere justitie. 

 

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het 

welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten 

ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken. 
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Maatschappelijk engagement is voor ons net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar een open en 

moderne organisatie te zijn die meegaat met zijn tijd en rekening houdt met de veranderingen in de 

maatschappij. 

 

 PROFIEL 

 

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:  

 

• Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) uitgereikt door een 

Belgische universiteit na tenminste 4 jaar studie in het domein psychologische wetenschappen. 

 

Gedragsgerichte competenties: 

 

• Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen 

aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 

• Je geeft advies aan je gesprekspartner en bouwt een vertrouwensrelatie op met hen op basis 

van je expertise. 

• Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om 

met kritiek. 

 

Opgelet! Een goede motivatie en een correcte visie op de dienst/FOD Justitie en de functie zijn 

belangrijk (x2). 

 

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en 

in de lijst van geslaagden opgenomen worden. 

 

Pluspunten: 

 

• Kennis van een andere taal is een pluspunt. 

• Een diploma criminologie, postgraduaat forensische psychologie of postgraduaat 

psychodiagnostiek is een troef. 

 

 AANBOD 

 

Je wordt aangeworven als psycholoog expertise via een contract van bepaalde duur, met eventueel 

kans op verlenging, met de bijhorende weddeschaal NA11. 

 

Minimum aanvangswedde: 41.232,86 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, 

reglementaire toelagen niet inbegrepen). 

 

Extra premies en toelagen: 

 

• een specificiteitstoelage van 991,58 EUR bruto per jaar 

• een forfaitaire toelage van 669,31 EUR bruto per jaar. 

Voordelen: 

 

• mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (enkel voor de Brusselse 

inrichtingen) 

• uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 

• voordelige hospitalisatieverzekering 

• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 

• voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart 



 

https://justitie.belgium.be 3/3 

• mogelijkheid voor een fietsvergoeding 

• allerlei sociale voordelen 

• bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 

• mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen 

• glijdende werkuren in een 38-uren week 

• mogelijkheid tot telewerk 

• beschikken over een laptop, een gsm en tussenkomst in de gsm-kosten 

• minimum 26 dagen verlof 

 

 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale 
overheid op BOSA ( https://bosa.belgium.be/nl ), het portaal van het federale personeel. 
 
Aanstellingsvoorwaarden: 
 
Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 
 

▪ Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of 
Zwitserland 

▪ de burgerlijke en politieke rechten genieten 
▪ een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 
▪ geregistreerd zijn bij de Psychologencommissie. 

 
 
 

 SELECTIEPROCEDURE 

 

Screening deelnemingsvoorwaarden: 

 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie profiel).  

 

Interview: 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Profiel’) overeenkomen met de 
jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het 
werkterrein. 

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

 

En als je geslaagd bent? 

 

Word je zo snel mogelijk gecontacteerd zodat we een contract kunnen opstellen.  
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