
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle vacatures ook op: www.jobs.broedersvanliefde.be 

 
OPDRACHT 
 
De kinderpsychiater staat in voor de kinderpsychiatrische opvolging en begeleiding van jongeren met een ASS en/of 
gedrags- en emotionele problematiek, met een (rand)normale, zwakbegaafde tot lichtverstandelijke beperking, van 6 
tot 21 jaar.    
 Je draagt de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid over de kinderpsychiatrische zorg voor de jongeren en hun 

context, in nauwe samenwerking met de pedagogisch directeur, de verschillende multidisciplinaire teams 
(bestaande uit een clustercoördinator, zorgcoördinator, maatschappelijk assistent en opvoeders) en de 
psychotherapeutische dienst 

 Vanuit je expertise op het vlak van kinderpsychiatrie, diagnose en behandeling draag je bij aan de groei en 
ontwikkeling van onze cliënten, hun context en van onze teams 

 Je geeft mee inhoudelijk leiding aan de medische dienst van O.C. Sint-Ferdinand, waar je nauw samenwerkt met 
de verpleegkundigen van deze dienst 

 Je bouwt mee aan onze hulpverleningsvisie, aan onze samenwerking met andere hulpverleningspartners en  aan  
de plek van het MFC binnen het bredere hulpverleningslandschap 

 

  
PROFIEL 
 
 Je beschikt over het diploma van kinder- en jeugdpsychiater, bij voorkeur aangevuld door een 

(systeem)therapeutische opleiding 
 Ervaring in werken met de doelgroep is een pluspunt 
 Je werkt graag binnen een multidisciplinaire setting, met teams en verschillende hulpverleningsperspectieven 
 Je wil mee het verschil maken en denkt innovatief en out-of-the-box om zorg te verbreden  
 Je werkt vanuit de missie van de groep Broeders van Liefde 

 

 

  
 
WAT WIJ JE KUNNEN BIEDEN 
 
 Een boeiende en uitdagende job in een professionele werksfeer 
 Kansen tot ontwikkeling via vorming en coaching 
 Samen zoeken naar een goede afstemming tussen werk en privé 
 Verloning volgens de barema’s van het VAPH 
 Voor extra voordelen, bezoek onze jobsite: www.sintferdinand.be/jobsite 
 Contract: onbepaalde duur, 20u/week 
 Plaats van tewerkstelling: hoofdcampus in Lummen 
 Indiensttreding: zo spoedig mogelijk 

 

  
PROCEDURE 
 
Stuur je CV en motivatie naar Sabine Daenens, Algemeen directeur – sabine.daenens@ferdinand.broedersvanliefde.be  
Je sollicitatie dient ons uiterlijk op 30 september te bereiken.  
 
Voor meer informatie betreffende onze organisatie, bezoek www.sintferdinand.be en www.broedersvanliefde.be.  
Bij eventuele vragen rond de vacature, kan je mailen naar sf.selecties@ferdinand.broedersvanliefde.be.  
De selectie gebeurt op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap. 
 
De aanstelling gebeurt door het bestuursorgaan van de organisatie Broeders van liefde.  
 

 

Het Orthopedagogisch Centrum Sint-Ferdinand is een initiatief van de Broeders van Liefde en staat in voor de ondersteuning en begeleiding 
van minderjarigen en volwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of gedrags- en emotionele problemen. De hoofdzetel is in Lummen 
gelegen, maar het OC heeft ook verschillende deelwerkingen in de regio west-midden Limburg. Sint-Ferdinand bestaat uit scholen voor 
buitengewoon onderwijs (lager en secundair), een MFC en een volwassenwerking.  
 
Je komt terecht in een netwerk van meer dan 50 scholen voor gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, 15 psychiatrische 
ziekenhuizen en 15 ortho(ped)agogische centra, stuk voor stuk voorzieningen van de Broeders van Liefde. Ook de ouderenzorg, 
verslavingszorg, sociale economie en kinderdagopvang behoren tot onze activiteiten. Daarnaast zijn we de drijvende kracht achter tal van 
kleinere initiatieven, zoals opvang van aidspatiënten, van mensen met zingevingsvragen, van kansarmen, vluchtelingen... In totaal verlenen zo 
12.500 medewerkers in Vlaanderen en 1.500 in Wallonië zorg en onderwijs aan goed 40.000 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. 
 
Bekijk hier even een filmpje waarin je onze organisatie leert kennen: https://www.youtube.com/watch?v=fyN2K9BB7j0 

 

Word jij onze 

kinderpsychiater (m/v)? 

Onbepaalde duur I 20u 

Indiensttreding: zo spoedig mogelijk 
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