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VACATURE 
 

Het Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus zoekt  

voor De Palissant een  

klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog (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 is een opname- en behandelafdeling voor personen met een GGZ-problematiek en een 
bijkomende licht tot matige verstandelijke beperking.  
 
Jouw opdracht 

- Je werkt samen met het interdisciplinair team de individuele zorgtrajecten van patiënten uit.  
- Je staat in voor diagnostiek en beeldvorming (o.a. sociaal-emotioneel, intelligentie, 

feedbackgerichte zorg). 
- Je voert individuele en groepsgesprekken.  
- Je brengt je specifieke expertise in binnen het interdisciplinaire team. 

 
Jouw profiel 
- Je beschikt over een masterdiploma in de klinische psychologie (en bent in het bezit van een 

erkenningsnummers van de psychologencommissie) of klinische orthopedagogie. 
- Je hebt ervaring in het werken met de doelgroep van mensen met een GGZ-problematiek en een 

bijkomende verstandelijke beperking.  
- Je hebt kennis van de actuele GGZ behandel- en visiekaders in de zorg voor de doelgroep. 
- Je hebt kennis van diverse diagnostisch tools (e.g. SEO, WAIS, ...) en door je sterke communicatie- en 

rapportagevaardigheden ben je in staat je bevindingen te rapporteren. 
- Je bent in staat een begeleiding te hanteren die gestoeld is op een mens- en herstelgericht zorg op 

maat benadering.  
- Je werkt graag samen met andere actoren binnen een netwerk. Ervaring met het werken in een 

netwerk strekt tot aanbeveling.  
- Je zoekt samen met de zorgvrager naar oplossingen en vertrekt daarbij vanuit de krachten en 

sterktes van de persoon en zijn/haar netwerk. 
- Je bent in staat om een proces op gang te trekken, te begeleiden en vast te houden.   
- Je stelt je flexibel op en beschikt over een behoorlijke dosis zelfreflectie en introspectie. 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B en bereid je eigen wagen voor alle dienstverplaatsingen in te 

zetten. 
- Je werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde. 

 
 
 



Een open geest, mensgerichtheid, begeestering, engagement en deskundigheid: onze sleutels tot kwaliteit van zorg! 
Het Centrum behoort tot de Organisatie Broeders van Liefde, Stropstraat 119 te 9000 Gent  

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

duidelijke maatschappelijke relevantie. 
- Een tewerkstelling in een organisatie die het internationaal accreditatielabel Qmentum Global 

behaalde voor de gespecialiseerde zorg binnen de cluster Crisiszorg. We mikken op een 
ziekenhuisbrede accreditatie in 2022.  

- Verloning volgens de sectorale barema’s + extralegale voordelen (maaltijdcheques en gratis 
hospitalisatieverzekering).  

- Een voltijdse tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur met kans op een 
contract van onbepaalde duur na positieve evaluaties.  

- Verschillende opleidingsmogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.  
- Een vlot bereikbare werkplek in een groene omgeving. 
- Indiensttredingsdatum: in onderling overleg. 

 
 

Interesse? 
Solliciteer vóór 14/01/2022 via ons online sollicitatieformulier. Gelieve jouw motivatiebrief en CV toe te 
voegen.  
Voor vragen of informatie over de selectieprocedure kan je terecht bij Brecht Vandeputte, Project- en 
beleidsmedewerker HR (050 79 95 54; dect. 2201). 
Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Gudrun Gheysen, Therapeutisch 
Coördinator/klinisch psycholoog De Palissant ( 050 79 95 86; dect. 7506). 
Voor meer info over ons behandelaanbod surf je naar  www.amandus.be. 

https://jobs.amandus.be/solliciteer.php?id=268&lang=nl&bron=1101&functie=Klinisch+psycholoog+of+klinisch+orthopedagoog
http://www.amandus.be/

