
 

 
Middenkader zorg 
 

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart en PVT het Tempelhof behoren tot de vzw Gezondheidszorg 

'Bermhertigheid Jesu' en zijn partner in 'Kwadraat', Netwerk Geestelijke Gezondheid Midden-West-

Vlaanderen. 

 

Wij bieden personen met een psychische kwetsbaarheid een gepersonaliseerde en deskundige 

behandeling en begeleiding. Samen met hen, hun netwerk en professionele partners 

werken we interdisciplinair aan de verhoging van hun draagkracht en levenskwaliteit. Als 

psychiatrisch ziekenhuis en PVT zijn we een betekenisvolle partner in het netwerk GGZ waarbinnen 

we samen zorgcontinuïteit realiseren. Zo leveren we een fundamentele bijdrage aan het psychisch 

welbevinden binnen onze samenleving. We doen dit: geëngageerd, samenwerkend, waarderend en 

vakbekwaam. 

 

Heb je een hart voor de geestelijke gezondheidszorg en wil je graag je steentje bijdragen aan onze 

visie zoals hierboven omschreven, dan is onderstaande functie zeker iets voor jou!  

 

 

Onze job 

 

De openstaande functie is tweeledig: enerzijds ben je middenkader zorg in het psychiatrisch 

ziekenhuis, anderzijds coördineer je de werking van het Psychiatrisch Verzorgingstehuis Het 

Tempelhof. In beide voorzieningen ben je, samen met de leidinggevenden, verantwoordelijk voor de 

uitbouw van een welzijnsbevorderend werkklimaat.  

Vanuit je rol als leidinggevende draag je bij aan een optimale kwaliteit van de zorgverlening in de 

toegewezen teams en therapeutische diensten van het ziekenhuis en in het PVT. Je volgt het 

vormingsbeleid, de personeelsplanning en de werkorganisatie op, in overeenstemming met het 

beleid van de organisatie. Daarnaast neem je als lid van het kernteam een leidinggevende en 

coachende rol op ten aanzien van jouw teams, zodat ze verder kunnen groeien.  

Je hebt ook een adviserende rol en biedt ondersteuning aan de uitwerking van het strategisch plan 

op niveau van de voorzieningen  en werkt mee aan de beleidsplannen binnen het departement zorg.  

Tot slot ben je verantwoordelijk voor de uitwerking van een aantal thema’s  binnen het 

therapeutisch beleid en werk je kwaliteitsvolle projecten uit. 

 

 

  



 

 
Wij zoeken jou 

- Je hebt een diploma  master in de Verpleegkunde of een masterdiploma binnen een 

menswetenschappelijke richting. 

- Je hebt een grote affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg. 

- Je hebt reeds enkele jaren ervaring in een leidinggevende functie. 

- Je werkt vanuit een cliënt- en kwaliteitsgerichte visie. 

- Je kijkt met een ruime blik en kan pragmatisch denken overstijgen. 

- Je bent sterk in procesmatige opvolging en coördinatie van projecten. 

- Je communiceert vlot en hebt een flexibele werkhouding. 

- Je bent in staat om zelfstandig en in teamverband te werken. 

 

Wij bieden jou 

 

- Een voltijds contract van onbepaalde duur. 

- Een veelzijdige, uitdagende functie, waarin jouw inzet en zin voor initiatief ten volle worden 

gewaardeerd. 

- Een warme, aangename, collegiale werkomgeving. 

- Een correcte verloning die aansluit bij jouw functie en opgebouwde ervaring. 

- Een ruim aanbod aan personeelsvoordelen zoals: een hospitalisatieverzekering, 

fietsvergoeding, mogelijkheid tot fietsleasing, maaltijdcheques, korting bij allerhande 

handelszaken via het voordelenplatform benefits@work, extralegale vakantiedagen, … 

 

Interesse gewekt? 

 

Sollicitatie graag met CV en motivatiebrief voor 17 maart 2023 via https://bit.ly/3YeqaQD 

 

Heb je nog bijkomende vragen, dan kan je steeds terecht bij Ignace Noyez, directeur zorg of Cathy 

Room, regiodirecteur, op het telefoonnummer 057 23 91 11. 

 

Wil je graag jouw toekomstige collega's al leren kennen? Bekijk zeker even onze rekruteringsvideo! 

https://www.youtube.com/watch?v=iawH3ZWr11k&feature=youtu.be 
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