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Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain  
 

 

Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een betekenisvolle plaats 
inneemt op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Het centrum onderschrijft de Missie van de Broeders van 

Liefde, die oproept om op een deskundige en zorgzame manier om te gaan met psychisch zieke mensen. 

zoekt: 
 

STAFMEDEWERKER (m/v) 
 

HERSTELONDERSTEUNENDE ZORG (HOZ)  
Functievereisten en opdracht : 
 

 je behaalde het diploma master in de klinische psychologie  

 je volgde bijkomende opleidingen rond herstel ondersteunende zorg of bent bereid opleiding te volgen 

 je hebt relevante ervaring in dit domein en interesse voor zorgvernieuwing 

 je bent cliëntgericht, communicatievaardig en dynamisch, met goede planmatige en organisatorische 

vaardigheden 

 je komt met nieuwe initiatieven aanzetten die origineel en relevant zijn   

 je werkt onder leiding van de directeur patiëntenzorg actief mee aan beleidsontwikkeling rond herstel 

ondersteunende zorg, stuurt inhoudelijke projecten aan en volgt de implementatie ervan op binnen het 

ziekenhuis en het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)  

 middels het meedenken op strategisch vlak en het opnemen van een aantal concrete verantwoordelijkheden 

draag je bij tot de verdere groei naar een herstel-ondersteunende zorgorganisatie 

 je ondersteunt verbeterprojecten en coacht veranderingsprocessen  

 je bevordert een herstel ondersteunende hulpverlenersattitude en organiseert/faciliteert hiervoor vorming 

 je implementeert de inzet van ervaringsdeskundigen op de afdelingen 

 je ontwikkelt mede het patiënt- en familiebeleid en vergroot de mogelijkheden van patiënt- en 

familieparticipatie  

 je inspireert en ondersteunt de afdelingen en teams bij de implementatie van deze thema’s in het traject van 

de bewoner/cliënt 

 je hebt hierbij oog voor vermaatschappelijking, krachtgericht werken en netwerking 

 je organiseert bevragingen naar o.a. klanttevredenheid, inclusief verwerking en terugkoppeling van de 

resultaten 

 je hebt een hart voor mensen en je werkt op positieve wijze mee aan onze waardengerichtheid en christelijke 

inspiratie, in de relaties met cliënten en collega’s 

 

Aanbod: 
 

 boeiende functie met ruimte voor initiatief, waarbij je het verschil kan maken in een organisatie in volle 

ontwikkeling 

 voltijds contract van bepaalde duur met reële mogelijkheid tot verlenging 

 startdatum in overleg 

 verloning volgens actueel geldende barema’s binnen de sector, vergoeding woon-werk verkeer, 

fietsvergoeding, gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques 

Interesse ? 
 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met mevr. Karline Vermeulen, directeur patiëntenzorg 
op T 09 216 33 08.  
Indien u interesse heeft in de vacature dan kan u schriftelijk uw kandidatuur stellen vóór 15.06.2017 t.a.v. 
Mevrouw Karline Vermeulen via vacatures.guislain@fracarita.org.  
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