
PTC Rustenburg is een kleinschalige organisatie die gespecialiseerde (klinisch) 

psychotherapeutische  hulp aanbiedt voor jongvolwassenen en volwassenen met psychische 

en psychiatrische problemen. Het centrum – met 72  bedden en 20 plaatsen nabehandeling 

– is ingebed in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg  Noord-West-Vlaanderen en maakt 

deel uit van vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’. 

 
VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ (jongvolwassenen)  

 

DE UITDAGING 

We beloven jou een boeiende, gevarieerde job in een kleinschalige organisatie, die zich positioneert in het 
sterk evoluerende GGZ-landschap. We bieden een voltijds contract (38/38) van onbepaalde duur.  

Solliciteer voor 25/03/2020 met cv en motivatiebrief via volgende link: http://www.ptcrustenburg.be/werk-
stage . Voor meer informatie kan je telefonisch contact opnemen met Shalini Matthys, 050/31.81.65 

JIJ ? 

WIJ ? 

GEPRIKKELD ? 

Ben je een gedreven master in de verpleegkunde met ervaring als psychiatrisch verpleegkundige binnen 
de GGZ?  
Wekt de doelgroep jongvolwassenen je belangstelling?  
Heb je affiniteit of ben je bereid affiniteit te ontwikkelen met het psychoanalytisch denkkader? 
Beschik je over volgende competenties of ben je bereid deze te ontwikkelen: coachen, zelfontplooiing, 
communicatie, kwaliteitsgericht werken, probleemanalyse, cliëntgerichtheid, zelfstandig werken.  
Hou je van samenwerken, reflecteren, implementeren, onderzoeken en motiveren?  
Ja?! Dan bieden wij jou graag een kans!  

-  Door kennisbevordering van een ethisch-reflectieve grondhouding en actief implementeren van 
wetenschappelijk onderbouwde interventies binnen verpleegkundige teams weet je de zorg voor 
patiënten en hun omgeving binnen PTC Rustenburg te optimaliseren.  
- Hiertoe onderneem je eveneens onderzoeksmatige activiteiten gericht op verdere kennisontwikkeling 
en -disseminatie. 
- Je vertaalt wetenschappelijke kennis naar de praktijk door minstens halftijds als patiëntenbegeleider te 
werken. 
- Je hoofdopdracht speelt zich af op de afdeling ‘jongvolwassenen’. Als lid van het beleidstrio integreer je 
de psychotherapeutische  en de verpleegkundige  visie  om de kwaliteitsvolle interdisciplinaire  
behandeling te bevorderen. 
- Je stelt jouw expertise ook verder ter beschikking van  twee andere afdelingen werkend met een 
volwassenen doelgroep in het ziekenhuis  en  de nabehandeling. 
- Je vormt actief een gedegen intern en extern netwerk om zo kennis en goede praktijken te delen. 
- Je werkt met de directeur patiëntenzorg en de afdelingshoofden actief mee aan de uitbouw van een 
kwaliteitsvol verpleegkundig beleid kaderend in de strategische visie van het ziekenhuis.   
- Samen met je collega’s denk je constructief en proactief mee over vernieuwing en verbetering  van de 
zorg  
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