WIE ZIJN WE?
Het Kinderpsychiatrisch Centrum Genk vzw is een in 2002
opgerichte en zelfstandige ziekenhuisassociatie met inbreng
van Ziekenhuis Oost-Limburg, PZ ASSTER, OPZC Rekem
en Mariaziekenhuis Noord-Limburg.

WAT DOEN WE?
KPC vzw combineert een semi-residentiële setting (27 erkende
plaatsen) met diverse zorgmodaliteiten die gericht zijn op een
geïntegreerde zorg rond kinderen, jongeren en hun context,
en dit in voortdurende afstemming met de netwerkpartners

(Ligant) en belendende sectoren. Onze kleinschalige ziekenhuissetting en een gemotiveerd, ervaren en dynamisch team
staan garant voor een flexibele aanpak van problemen en een
intensieve zoektocht naar gepaste zorgtrajecten.

WIE ZOEKEN WE?
KPC vzw plant in de loop van het
najaar 2018 een uitbreiding van de activiteiten in samenwerking met haar
oprichtende partners, en in afstemming met netwerk GGZ kinderen en
Jongeren Ligant. In de focus ligt een

nieuw op te richten unit functionele deeltijdbehandeling (8 plaatsen)
voor jongeren, vanuit een nauwe en
geïntegreerde samenwerking met
andere zorgaanbieders in de regio
Noord-Limburg.
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MOMENTEEL IS KPC GENK VZW IN KADER VAN DEZE UITBREIDING OP ZOEK NAAR:

KINDER- EN JEUGDPSYCHIATER(S)

CONTRACT ALS ZELFSTANDIGE
Als kinder- en jeugdpsychiater maak je
deel uit van de medische staf van KPC vzw
(6 K&J-Psychiaters). Tevens heeft KPC
een erkenning als opleidingsplaats voor
3 GSO. Je treft een organisatie aan die
zich volledig kan richten op de kern van je
expertise. Jongeren en adolescenten vormen je belangrijkste doelgroep. Je krijgt
een breed mandaat om ingebed in een re-

(m/v) (uren in overleg te bepalen)

gionaal samenwerkingsmodel een innovatieve deeltijdbehandeling uit te bouwen. Je
kan hierin steeds steunen op de expertise
en input van je collega’s. Aansluiting met
ambulante partners, de mobiele teams
van Ligant en de sectoren van Integrale Jeugdhulp wordt actief ondersteund.
Een recent uitgevoerd veldonderzoek en
het motivatiedossier tot oprichting van

de dagplaatsen kan hierbij als inspiratie
dienen en kan opgevraagd worden. Je
krijgt de kans om met een multidisciplinair team een innovatief zorgbeleid op
te zetten, specifiek gericht op de noden
van de doelgroep en in functie van de
inhoudelijke ambities. KPC vzw kiest met
haar partners resoluut voor een stevig
groeimodel en bijpassende investering.

UW PROFIEL

ONS AANBOD

• U bent geneesheer-specialist,met bekwaming in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

• De mogelijkheid om mee te bouwen aan een
unieke organisatie op een moment van uitdagende veranderingen inzake het werkveld van
de GGZ voor kinderen en jongeren.

• U bent in staat om de passie voor goede
zorg om te zetten in krachtige gedeelde
en gedragen initiatieven.
• U kan inspireren en overtuigen, maar bent
ook een ploegspeler die in besluitvorming
de visie en missie van de organisatie, alsook de maatschappelijke verwachtingen en
noden kan vooropstellen.
• Combinatie van deze functie met activiteiten in eigen privé-praktijk is mogelijk.
Gedeelde betrekkingen met andere zorgaanbieders in de regio zijn mogelijk en bespreekbaar.

• Werken in een wendbare organisatie die snel
kan inspelen op noden en verandering en zich
volledig kan richten op de doelgroep kinderen
en jongeren.
• Onderdeel uitmaken van een ervaren medische
staf van Kinder- en Jeugdpsychiaters.
• Uw expertise kunnen aanwenden vanuit een
sterke multidisciplinaire werking.
• Kunnen terugvallen op een stimulerende lerende organisatiecultuur.

MEER INFORMATIE?
Leer ons beter kennen via de website: www.kpc-genk.be.
Voor meer informatie kan u terecht bij dr. Catherine Klockaerts, medisch
directeur (catherine.klockaerts@kpc-genk.be) en dhr. Guido Van Hamme, algemeen directeur (guido.van.hamme@kpc-genk.be) op het nummer
089/32 59 59. Het functieprofiel, evenals het veldonderzoek is opvraagbaar.
Elke contactname of sollicitatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

GEÏNTERESSEERD?
Uw CV en kandidatuur dient gericht te worden aan: dhr. Toon Lysens
(toonlysens@yahoo.com), voorzitter Raad van Bestuur.
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