
Vacature hoofdarts 
 

Het Limburgs initiatief voor Therapie en Integrale Personenzorg-Groep LITP, is een 

samenwerkingsverband tussen diensten actief in de ambulante geestelijke gezondheidszorg 

in Limburg. Wij richten ons op kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met ernstige 

psychosociale en/of psychiatrische ondersteuningsbehoeften. Het kan gaan om korte of 

langdurige psychosociale en/of psychiatrische behandelingen en begeleidingen gericht op een 

maximaal herstel en ontwikkeling. 

 

De hoofdarts heeft een overeenkomst als zelfstandige met één of meerdere vzw’s van de Groep 

LITP.  

Voor het uitvoeren van de taken van hoofdarts wordt 8 uur per week (45 weken per jaar) voorzien.  

 

Een aanstelling in de Groep (alle vzw’s samen) omvat minimaal 20 uur per week om continuïteit 

te waarborgen. Een gedeelte van deze uren wordt gepresteerd onder de vorm van klinische 

activiteit.  

 

Conform het huidige organigram is de hoofdarts gepositioneerd in de horizontale lijn, analoog 

met de manager zorgbeleid en de manager facilitair beleid. Als functioneel leidinggevende is de 

hoofdarts – voor het medische beleid – verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve 

output van niet-hiërarchische ondergeschikten. Hij/zij werkt samen met directeur en 

zorgmanagers die als hiërarchisch leidinggevenden een deel van de praktische managementtaken 

aan de functioneel leidinggevende delegeren. De hoofdarts heeft als horizontale manager het 

expliciete mandaat in functie van het realiseren van het beleidsplan.  

 

Gezien het interdisciplinair karakter van de zorg is een nauwe samenwerking met de manager 

zorgbeleid belangrijk. Medisch beleid en zorgbeleid  

worden op mekaar afgestemd en zelfs geïntegreerd. 

 

INHOUD:  

 

• De hoofdarts zet voor de verschillende diensten van de Groep LITP een inhoudelijke lijn uit in 

verband met het medisch(e) beleid.  

• De hoofdarts zorgt voor een actief HR beleid zodat artsen worden erkend in hun talenten en 

worden gestimuleerd vanuit hun passie.  

• De hoofdarts zorgt ervoor dat medici actief betrokken worden bij het beleid op alle niveaus 

(maar dat de beschikbare tijd van artsen vooral klinisch wordt ingezet), heeft geregeld overleg 

met de doelgroepartsen, en organiseert - op af te spreken tijden - intercollegiale 



feedbackgesprekken. 

• De hoofdarts neemt het voortouw op vlak van medische innovatie. Hij is inspirerend naar andere 

artsen op vlak van wetenschappelijke ontwikkelingen en evidence based practice. 

• De hoofdarts vertegenwoordigt Groep LITP in diverse overlegorganen op lokaal, provinciaal, 

Vlaams en Federaal niveau i.v.m. medische aangelegenheden. 

• De hoofdarts zorgt er mee voor dat de Groep LITP richtinggevend  is in de evoluerende 

geestelijke gezondheidszorg. Er wordt actief meegewerkt aan ontwikkelingen, tekorten of noden 

worden gedetecteerd en er wordt getracht om, met de diensten van de Groep, een antwoord te 

bieden. 

 

SELECTIEPROCEDURE:  

• Motivatiebrief en CV voor 5 november  

• Interview met afgevaardigd bestuurder en delegatie van RvB 

• Adviserend competentieassessment 

• Indiensttreding voorjaar 2019 

 

KANDIDATUUR:  

Graag ontvangen wij uw motivatiebrief en CV  

voor 5 november 2018 t.a.v.  

Jo Gommers, algemeen directeur:  

j.gommers@groeplitp.be 


