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VACATURE 
 

 

Psychiater volwassenenwerking  

 

Wegens uitbreiding en pensionering van een collega psychiater eind 2021 zoekt het Centrum voor 

Geestelijke Gezondheidszorg Waas en Dender vzw voor zijn volwassenenwerking extra 
psychiaters, in dienstverband of als zelfstandige. 

Wat bieden wij? 

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden. 

• Een werkplek met flexibele uurregelingen, ideaal voor een goede work-life balance.  

• Inhoudelijke uitdagingen omtrent integrerende complexe problematieken. 

• Terugkeer naar de essentie door administratieve ondersteuning en ontzorging door een 

secretariaatsteam (agendabeheer, ondersteuning in digitale communicatie en 

verslaggeving,…). Indien gewenst hulp via derdebetalersregeling. 

• Betaalde aanwezigheid op teamvergaderingen. Frequentie en duur in onderling overleg 

te bepalen naar gelang het aantal uren (we streven naar gemiddeld 1u teamaanwezigheid 

per 8u tewerkstelling). 

• Locatie van tewerkstelling (Sint-Niklaas/Dendermonde/Lokeren) in onderling overleg te 

bekijken. 

• Mogelijkheid tot inhoudelijke therapeutische intervisie en/of psychiatrische intervisie 

met ervaren collega’s. 

• Tewerkstelling als zelfstandige in één van onze vestigingen of in loondienst (13u) in ons 

volwassenenteam in vestiging Lokeren.  

Wie zoeken wij? 

• U bent een erkend psychiater. 

• U volgde een bijkomende psychotherapeutische opleiding. 

• U werkt aan geconventioneerde tarieven. 

• Minimale tewerkstelling: 8u/week. 
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• Minimale registratie in ons Elektronisch Patiëntendossier, van waaruit u rechtstreeks 

elektronische voorschriften kan maken en, indien gewenst, kan communiceren via e-

health. 

• U kan eindverantwoordelijkheid opnemen. 

• U wil in ruime zin meedenken en meewerken aan de verdere kwaliteitsvolle ontwikkeling 

van onze teams en werking. 

• U heeft een sterk empathisch vermogen en een open geest die u in staat stelt om op 

respectvolle wijze uw werk en dat van de collega’s te bevragen. 

 

Informatie? 
Meer informatie omtrent onze werking vindt u op www.cggwaasendender.be. 

Belangstellenden kunnen meer informatie over deze vacature inwinnen bij Dr. Hilde Vanherle 

(psychiater) of Maarten Bockstaele (doelgroepverantwoordelijke) via 078/35 34 35 of 

hildevanherle@cggwaasendender.be; maartenbockstaele@cggwaasendender.be . 
 

Solliciteren:  

Sollicitaties kan u richten ter attentie van de heer Ben Engelen (directeur) via mail 
personeel@cggwaasendender.be. 

 

Vertrouwelijke afhandeling wordt gewaarborgd. 
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