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Het Psychiatrisch Centrum St.-Amandus  

zoekt voor De Palissant 

een afdelingshoofd (m/v) 

 

Het Psychiatrisch Centrum bestaat uit een psychiatrisch ziekenhuis (323 bedden), een dag- en 
nachtkliniek (46 plaatsen) en een psychiatrisch verzorgingstehuis (voor 120 bewoners). 
Samen met enkele andere partners is het centrum actief in het Netwerk Geestelijke 
Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen via de creatie van mobiele crisis- en behandelteams. 
 

Dagelijks gaan ongeveer 800 gemotiveerde medewerkers geïnspireerd en verbonden op weg met 
mensen met een psychische kwetsbaarheid. 
 
De Palissant telt 32 bedden en  is een opname- en behandelafdeling voor personen met een licht tot 
matig verstandelijke beperking en een bijkomende psychiatrische problematiek. 
 
Jouw opdracht 
- Realiseren van een toekomstgericht afdelingsbeleid in samenwerking met de directie, het kernteam 

en het interdisciplinair team. 
- In samenwerking met andere kernteamleden draag je bij tot een verdere profilering van de afdeling 

binnen interne en externe netwerken. 
- Realiseren van een kwaliteitsvolle behandeling en ondersteuning van de individuele cliënt vanuit een 

(herstel)ondersteunend en structurerend kader.  
- Creëren van een ontwikkelingsgericht medewerkersbeleid dat ruimte biedt voor initiatief en 

samenwerking. 
- Organiseren en coördineren van de dagelijkse werking, zowel van de afdeling als van de andere 

zorgfuncties binnen het plaatselijk zorgcircuit voor personen met een verstandelijke beperking en 
een psychiatrische problematiek en het mee beheren van de toegewezen financiële en personele 
middelen.  

 

Jouw profiel 
- Je bent een bachelor in de verpleegkunde met bijkomende kaderopleiding (of bereid deze te 

verwerven). 
- Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen in de zorg. In het bijzonder de tendens naar 

vermaatschappelijking van zorg en het organiseren van outreachend werken.  
- Je beschikt over kennis van de zorgomkadering en de zorgprocessen voor deze doelgroep of bent  

bereid om deze kennis via opleiding verder te verwerven. 
- Je hebt affiniteit of bijkomende ervaring met de doelgroep personen met verstandelijke beperking 

en bijkomende psychiatrische problematiek en kent de behandelmodellen die daarin gebruikt 
worden. Je valt terug op een onderbouwde visie m.b.t. kwaliteitsvolle zorg voor deze doelgroep.  

- Je hebt ervaring in leidinggeven en beschikt over heel wat communicatieve, sociale, en  
organisatorische vaardigheden. 

- Je situationele, coachende en participatieve stijl van leidinggeven inspireert medewerkers bij de  
verdere ontwikkeling van hun professionele competenties en de verdere uitbouw van een 
kwaliteitsvolle patiëntenzorg. 
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- Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen en leert snel nieuwe programma’s aan. 
- Je bent een positief-constructief persoon die zich kan vinden in onze centrale, christelijk 

geïnspireerde waarden.  
 
 
Ons aanbod 
- Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte en professionele werkomgeving met een 

duidelijke maatschappelijke relevantie. 
- Een voltijdse  tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.   

- Verloning volgens de sectorale barema’s + extralegale voordelen. 
- Mogelijkheden tot vorming, training en opleiding die aansluit bij je opdracht en ontwikkelingsnoden. 
- We voorzien een persoonlijk assessment binnen de selectieprocedure en ontwikkelingsgerichte 

feedback. 
- Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving.  
- Indiensttreding zo spoedig mogelijk 
 
 

Interesse? 
Solliciteer vóór 25/03/2020 via ons online sollicitatieformulier. Gelieve jouw motivatiebrief en CV toe te 
voegen.  
Voor vragen of informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij Marlies Foucart, HR medewerker 
(050 79 95 83). 
Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Els Vancoëllie, Directeur Zorg (050 79 95 
00; dect. 1080). 
Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar  www.amandus.be. 

https://jobs.amandus.be/solliciteer.php?id=61&lang=nl&bron=218&functie=Afdelingshoofd+De+Palissant
http://www.amandus.be/

