
Z.org KU Leuven zoekt voor zijn Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, Dienst Kinder- en 

Jeugdpsychiatrie, een 

 

Forensisch Kinder- en Jeugdpsychiater 70-80% 

Functieomschrijving 

 je leidt het forensisch kinder- en jeugdpsychiatrisch zorgprogramma van het UPC KU Leuven, bestaande uit: 
 

o FORDULAS, een behandelunit met 8 plaatsen op campus Kortenberg 
(https://www.upckuleuven.be/nl/campus-kortenberg/forensisch-therapeutisch-verblijf-jongeren) 
 

o YUNECO CARO DE GRUBBE, een inreachteam naar de GI De Grubbe te Everberg 
(https://www.yuneco.be/bouwstenencaro#yuneco-caro-de-grubbe)   

 

 je ontwikkelt samen met je residentieel team groeikansen voor deze kwetsbare jongeren via een specifiek 
therapeutisch programma 

 in Everberg staat je team in voor medisch-psychiatrisch advies t.a.v. de jongeren tijdens hun verblijf en in functie van 
hun verdere oriëntering 

 je werkt graag samen met externe partners uit de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en justitie, die mee 
instaan voor de zorgtrajecten van deze jongeren 

 je neemt de vertegenwoordiging waar van het UPC KU Leuven in het Overleg van de Vlaamse Forensische K-diensten 

 je wil een actieve bijdrage leveren aan het beleid t.a.v. jongeren met een justitieel statuut, met het oog op 
kwaliteitsvolle zorgtrajecten op maat 

 je neemt een opleidingsrol op t.a.v. ASO kinder- en jeugdpsychiatrie die zich willen bekwamen in de forensische 
jeugdpsychiatrie  

Profiel  

 je werkt graag in een dynamische omgeving waar je met collega’s mee vorm kan geven aan het (forensisch) kinder- en 
jeugdpsychiatrische beleid 

 je werkt graag multidisciplinair en wil leiding en sturing geven aan je teams 

 je hebt bij voorkeur een bijkomende erkenning als forensisch psychiater of bent bereid die te behalen 

 je hebt bij voorkeur ook een psychotherapeutische opleiding 

 je verkiest te werken in een academische context en je minstens nationaal te profileren in het forensisch psychiatrisch 
domein 

 je wil wetenschappelijk onderbouwd werken 

Aanbod 

 we bieden een stevige omkadering en een stimulerende werkomgeving in een grote groep collega’s kinder- en 
jeugdpsychiaters 

 een opleiding in leidinggeven wordt voorzien 

 er wordt een interessant loonpakket aangeboden 

 in functie van uw profiel kan een aanstelling in het academisch kader van de KU Leuven worden voorbereid  

Interesse?   

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Prof. M. Danckaerts, via Mevr. K. Puttemans: 016/342277. Geïnteresseerden kunnen 
met vermelding van referentienummer 2020-058 hun CV en motivatiebrief indienen via onze website 
https://www.upckuleuven.be/nl/jobs ter attentie van Prof. M. Danckaerts, UPC-KUL, Diensthoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie. 
Solliciteren kan tot uiterlijk 6 november 2020. 
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