Wij zoeken
1 KINDER- en JEUGDPSYCHIATER (m/v)
wegens uitbreiding van de dienstverlening
19035

OLO vzw is een pluralistische sociale onderneming, actief binnen kinderopvang, welzijn,
onderwijs, gezondheid en gezin. Ons centrum heeft een waaier aan dienst- en hulpverlening
en activiteiten, en begeleidt en ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen
op erg diverse manieren. Samen, met meer dan 600 medewerkers, komen wij op jaarbasis
tegemoet aan ruim 2000 cliënten.

KERNOPDRACHT
o De kinder- en jeugdpsychiater maakt integraal deel uit van het medisch team van
het Multifunctioneel Centrum (MFC) en Observatie en Behandelingscentrum (OBC)
van OLO vzw. Het medisch team bestaat nu uit 4 kinder- en jeugdpsychiaters, een
consulent kinderarts en 3 verpleegkundigen, aangestuurd door een hoofdarts.
o OLO richt zich tot jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar met een normale
begaafdheid of lichte tot matige verstandelijke beperking. Een autismespectrumstoornis en/of gedrags- en emotionele stoornis maakt vaak deel uit van de
psychiatrische problematiek; een verontrustende of zwakke opvoedingscontext is
vaak een belangrijke factor. We begeleiden het kind en het gezin doorheen een
hulpverleningstraject, waarbij op maat verschillende modules kunnen worden
ingezet. Er zijn modules diagnostiek, behandeling, verblijf, dagbesteding en
mobiele begeleiding en combinaties van deze modules.
o De kinder- en jeugdpsychiater is verantwoordelijk voor de psychiatrische zorg en is
betrokken bij de relevante comorbiditeit van de kinderen en jongeren van de
leefgroepen en/of diensten waaraan hij/zij verbonden is. In de module diagnostiek
is de kinder- en jeugdpsychiater verantwoordelijk in het diagnostisch proces. Hij/zij
is medeverantwoordelijk voor het optimaliseren van de individuele hulpverlening op
maat van de gebruiker. In functie van een adequate zorgverlening staat hij/zij in
voor de contacten met collega’s buiten de voorziening.
o Hij/zij volgt de ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied om zo de specialistische
zorg binnen OLO continu te verbeteren in een collegiaal overlegmodel.
o De kinder- en jeugdpsychiater volgt de psychiatrisch-pedagogische lijn die de
organisatie hanteert, gesteund op onder andere de volgende methodieken en
modellen: Nieuwe autoriteit (geweldloos verzet), Rots en Water, Sociaal-Emotionele
Ontwikkeling (SEO-R). Zo nodig wordt hierin opleiding voorzien.
o Hij/zij levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de kinderpsychiatrische zorg
binnen de organisatie.

AANBOD
o Tewerkstelling als bediende in een dynamische organisatie met een aantrekkelijk
loonpakket volgens PC 319.01 van het VAPH en extralegale voordelen.

Hoofdzetel: Miksebaan 264, 2930 Brasschaat -  03/633 98 50 -  03/663 39 85 - openluchtopvoeding@olo.be - www.olo.be - BE67 2200 3200 5487
Erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin, Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap, Agentschap Jongerenwelzijn, Departement Onderwijs en Vorming

o

o
o
o
o

Een voltijds contract (24/24e), de werkuren kunnen in overleg flexibel ingevuld
worden (minimaal gespreid over drie dagen/week i.f.v. continuïteit en in afstemming
met teamvergaderingen).
Er is ook mogelijkheid om (eerst) een tijdelijk contract aan te gaan voor 6 maanden
als vervanging wegens ziekte.
Een gebruikersgerichte aanpak in een organisatie met visie en een sterk
uitgebouwde teamwerking en multidisciplinaire aanpak.
Leerrijke omgeving waar de mogelijkheid bestaat om aan de slag te gaan met
complexe jeugdpsychiatrische problematieken.
Bijscholingsmogelijkheden.

DIPLOMA EN VORMING
Kinder- en jeugdpsychiater met een psychotherapeutische vorming.
Ervaring met de omschreven doelgroep strekt tot aanbeveling.

Interesse? Stuur uw cv en motivatiebrief ter attentie van Stefanie Ludwich, OLO vzw,
Miksebaan 264 te 2930 Brasschaat of via mail: vacature@olo.be

Voor meer informatie over de vacature kan u terecht bij Dr Pieter Jan Simons, hoofdarts
(tel. 03/633 98 51)

