WIE ZIJN WE?

Kinderpsychiatrisch Centrum Genk vzw is een in 2002
opgerichte ziekenhuisassociatie van 27 erkende plaatsen
dankzij de inbreng van Ziekenhuis Oost-Limburg, PZ
Asster, OPZC Rekem en Mariaziekenhuis Noord-Limburg.

WAARVOOR GAAN WE?

We geloven een positief verschil te kunnen maken in de
levensloop van psychisch kwetsbare kinderen, jongeren
en hun context door vroeg en gericht tussen te komen.
Met gedifferentieerde en gespecialiseerde zorgmodules,
primair gericht op observatie, diagnostiek en oriëntatie,
(urgente) crisisinterventie en vroegdetectie, dragen we
bij aan geïntegreerde zorgtrajecten. Middels unieke modules voor dagbehandeling realiseren we vervolgtrajecten

voor jongeren en voor ouders met hun peuter of kleuter.
Onze kleinschalige ziekenhuissetting en ervaren, dynamische teams, staan garant voor een flexibele aanpak van
moeilijkheden en een intensieve zoektocht naar gepaste
zorgtrajecten. Vanuit de netwerkgedachte en met het oog
op een gecoördineerde uitbouw van een GGZ-programma
voor kinderen en jongeren, investeren we voortdurend in
afstemming met netwerkpartners.
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MOMENTEEL IS KPC GENK VZW OP ZOEK NAAR:

HOOFDARTS – MEDISCH DIENSTHOOFD – KINDER- EN JEUGDPSYCHIATER
(26u/wk) contract als zelfstandige
Als lid van het directiecomité werkt
u actief mee aan de strategische beleidsontwikkelingen van KPC in het
evoluerend netwerk van de kinder- en
jeugdhulpverlening en Ligant in bijzonder. Een kwaliteitsvol en geïntegreerd
medisch beleid, gericht op het verwezenlijken van de missie en visie van KPC,

wordt door u verder uitgebouwd en
gecoördineerd. U investeert daartoe
op een gelijkwaardige wijze in samenwerkingsrelaties met de hulpverleners
in KPC en in het netwerk. U combineert in 14u de functie van hoofdarts
met deze van medisch diensthoofd en
u waarborgt een optimale medische

UW PROFIEL

• U kijkt er naar uit actief bij te dragen aan de realisatie van
de missie en visie van KPC binnen het netwerk Ligant.
De evoluties in de kinder- en jeugdhulpverlening volgt u
nieuwsgierig op. U bent alert op veranderende omstandigheden en gaat graag nieuwe uitdagingen aan.
• Binnen de kwaliteits- en beleidscyclus van KPC slaagt u
erin enthousiasmerend en gelijkgericht samen te werken.
Uw visie en medisch beleid weet u af te stemmen op de
zorgstrategische en zorgoperationele doelen van KPC
en u stimuleert daartoe zorginnovatieve initiatieven. Uw
acties getuigen van een duidelijke en afgestemde koers.

• Kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en patiëntenparticipatie geven richting aan uw medisch beleid. U investeert
daartoe (pro)actief in de onderlinge afstemming van het
medisch beleid en de ziekenhuisorganisatie in de 24u op
24u zorg en coacht de medische staf hierin.
• U neemt initiatieven tot het delen en ontwikkelen van
kinder- en jeugdpsychiatrische expertise. U bent gebeten
om op de hoogte te blijven van de Evidence Based Practice
en Practice Based Evidence en deelt de overtuiging dat
deze elkaar aanvullen en versterken.

stafwerking van zes kinder- en jeugdpsychiaters en twee arts-specialisten
in opleiding. U onderhoudt het contact met de medische faculteiten en
staat in voor de opvang en begeleiding
van de arts-specialisten in opleiding.
U bent 12u klinisch actief als kinder- en
jeugdpsychiater in KPC.

• U bent een sterke communicator. U wil verbinden en
bent erop gericht tot gedragen besluitvorming te komen.
In een context van verschillende perspectieven en loyaliteiten slaagt u er in te balanceren, uw leiderschap op
te nemen en te prioriteren in het belang van de missie
en visie van KPC.
• U faciliteert het opnemen van het eigen leiderschap, de
gelijkwaardige samenwerkingsrelaties, eigen aan de teamen organisatiecultuur van KPC. U stuurt en coacht de
kinder- en jeugdpsychiaters hierin.
• U bent het aanspreekpunt voor de artsen en u rapporteert aan de algemeen directeur.
• U bent arts-specialist met bijhorende specialisatie in de
kinder- en jeugdpsychiatrie
• U heeft een klinische ervaring van minimaal 3 jaar en
combineert deze met leidinggevende vaardigheden.
• U bent bereid om exclusief verbonden te zijn aan KPC,
een combinatie met activiteiten in een eigen zelfstandige
praktijk is evenwel mogelijk.

ONS AANBOD

Meebouwen aan een unieke kleinschalige ziekenhuisorganisatie in tijden van uitdagende evoluties in de kinder- en
jeugdhulpverlening. Werken in een categorale voorziening die mede en dankzij een stabiele en ervaren artsen- en
medewerkersgroep, snel kan inspelen op noden en veranderingen. Een aantrekkelijk en competitief verloningspakket.

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie kan u terecht bij mevr. Reina Abbink,
algemeen directeur op het nummer 089 / 32 59 56 en op
onze website: www.kpc-genk.be. Het functieprofiel is op
eenvoudig verzoek te bezorgen. Uw kandidatuur wordt
strikt vertrouwelijk behandeld.

GEÏNTERESSEERD?

Uw CV en kandidatuur dient elektronisch gericht te worden aan dhr. Toon Lysens, voorzitter Raad van Bestuur
KPC vzw, toonlysens@yahoo.com en aan mevr. Reina
Abbink, algemeen directeur, reina.abbink@kpc-genk.be.
Solliciteren kan tot en met 03/05/2019.
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