Leuven, 26 juni 1018

Geachte dokter,
Wij willen langs deze weg een vacature kenbaar maken voor samenwerking met een kinder-en
jeugdpsychiater in CGG PassAnt vzw, meer bepaald voor in onze vestigingsplaats Leuven.
CGG PassAnt vzw?
PassAnt vzw, centrum voor geestelijke gezondheidszorg, heeft als werkingsgebied de provincie
Vlaams-Brabant.
CGG PassAnt heeft 4 vestigingsplaatsen (Halle, Dilbeek, Leuven en Haacht) met 54 medewerkers,
samen 35 VTE. Zij vormen multidisciplinaire teams, die zijn samengesteld uit kinder- en
jeugdpsychiaters, psychiaters voor volwassenen/ouderen, klinisch psychologen, maatschappelijk
werkers, orthopedagogen en administratieve omkaderingsfuncties.
We zijn uiteraard nauw betrokken bij de realisatie van de netwerken kinderen & jongeren met
psychische problemen. In Vlaams-Brabant genoemd Yuneco, Bert Dehaerne is actief lid van het
beheerscomité.
Daarnaast zijn we initiatiefnemer van heel wat innovatieve projecten: Alianza (v-echtscheiding),
Vlasp & Werkgroep Verder (suïcidepreventie & postventie), Cliëntportaal, traumateam, e.d.
Meer informatie is te vinden op onze website: www.passant.be
We proberen een positieve en constructieve werksfeer, een cultuur van overleg en open
communicatie te creëren en kwalitatief hulpverleningswerk te verlenen.
Ons Aanbod:
Wij zijn op zoek naar een kinder- en jeugdpsychiater (bij voorkeur 19u) voor onze vestigingsplaats
te Leuven (ook de andere vestigingsplaatsen zijn bespreekbaar). Wij zien in het functiepakket het
doen van consultaties, bijwonen van de teamvergadering én een consultatieve rol naar de
medewerkers. Psychotherapeutische opleiding vormt zeker een meerwaarde.
Onze meerwaarde?
Verbinding, ondersteuning en inspiratie vanuit 2 collega’s kinderpsychiaters en team van ervaren
psychotherapeuten.
Aangename werkomgeving in oase van rust in bruisende hart van Leuven.
U kan bij ons aan de slag in het statuut van zelfstandige.
Indien u interesse heeft, kunnen we overleggen over de wederzijdse verwachtingen en modaliteiten.
U kan contact opnemen met : Bert Dehaerne, algemeen directeur, 0484 19 05 83 of 016 31 99 99
Bert.dehaerne@passant.be
Bijkomende info bij Koen Vandenbosch, kinder-en jeugdpsychiater PassAnt Leuven: 016 31 99 99
Koen.vandenbosch@passant.be

