
 

 

Psychiater ambulant regioteam Zeeuws-Vlaanderen  

 

Ben jij een gedreven psychiater en hecht je waarde aan het werken in een hecht team?  

Zoek jij een uitdagend pakket aan werkzaamheden? Wil je de verbinden aangaan met  een 

team en je steentje bijdragen aan verdere uitbouw van ons brede zorgaanbod?  

Wil jij graag werken vanuit een centrale locatie ten opzichte van steden zoals Middelburg, 

Goes, Brugge, Gent en Antwerpen maar ook de kust met zandstranden? 

Met alle voorzieningen nabij, zoals goed onderwijs en winkels? Lees dan snel verder! 

Jouw werkplek 

Emergis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, opvang 

en welzijn en erkend als A-opleiding voor psychiatrie. Jaarlijks behandelen of begeleiden we 

ongeveer 10.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, 

verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. 

Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dat gebeurt door zo'n 1.400 medewerkers op 

vijftig locaties door heel Zeeland. Dat zijn hulpverleners als preventiewerkers, 

verpleegkundigen, therapeuten, agogen, psychologen en psychiaters. Maar ook mensen in 

ondersteunende functies zoals secretaresses, receptionistes, huishoudelijk medewerkers en 

technisch personeel. 

Geestelijke gezondheidsproblemen kunnen ieder van ons treffen.  

Het is onze ambitie deze zoveel mogelijk te voorkomen, waar mogelijk mensen te genezen 

en waar nodig hen te ondersteunen.  

De naam 'Emergis' betekent dan ook: jij komt boven. 

Met iedere cliënt kijken we welke hulp hij of zij wenst en nodig heeft: niet te weinig en niet 

te veel.  

We werken bij mensen thuis, op scholen, in wijkcentra, huisartsenpraktijken, ambulante 

centra, klinieken, beschermende woonvormen, werkleerbedrijven en opvanghuizen. 

Emergis is actief op de gebieden: 

 Preventie en kortdurende behandeling 

 Behandeling, genezing en herstel 

 Wonen, werken en maatschappij 

 Onderdak en opvang 



 Forensische zorg 

In Zeeuws-Vlaanderen biedt Emergis ambulante, poliklinische en intensieve 

thuisbehandeling. Een enthousiast team werkt hard om intensieve thuisbehandeling in de 

regio op te zetten en de poliklinische behandeling uit te breiden. Ze behandelen en 

begeleiden volwassen cliënten met diverse psychiatrische problematiek: angst- en 

stemmingstoornissen, ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, trauma, bipolaire stoornissen en 

eetstoornissen. 

Mensen willen vaak zo zelfstandig mogelijk blijven functioneren en graag een zinvol leven 

leiden. Ook mensen die kort of langere tijd zorg nodig hebben. Onze zorg is daarom in alle 

gevallen gericht op herstel. De weg naar herstel is een gezamenlijk proces van zorgvrager en 

zorgverlener(s). We zien de cliënt als expert van zijn eigen leven en maken graag gebruik van 

zijn eigen deskundigheid. 

Jouw werkzaamheden 

Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend: 

 Je bent een leading professional in het multidisciplinair team. 

 Als regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van een effectieve 

en efficiënte behandeling van je cliënten. 

 Als medebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de psychiatrische diagnostiek, 

geboden behandeling, of andere in het behandelplan omschreven taken. 

 Je levert een bijdrage aan het verder ontwikkelen van de psychiatrische zorg en 

behandeling in de regio. 

 Je exacte takenpakket wordt samen met jou vastgesteld. 

Jouw profiel 

Wij zoeken iemand die samen met ons wil werken aan onze missie: een goede geestelijke 

gezondheid van alle mensen in Zeeland. Daarnaast herken jij jezelf in dit profiel: 

Onze cliënten vragen een psychiater die communicatief vaardig is, goed met veranderingen 

kan omgaan en die niet bang is om beslissingen te nemen. Samenwerken met cliënt, familie 

en andere hulpverleners vind je belangrijk. Je komt tot je recht wanneer je jezelf uitgedaagd 

voelt om met het team verder te bouwen aan het beleid en de ontwikkeling van de 

geestelijke gezondheidszorg in de regio. Daarvoor is het nodig dat je een teamspeler bent, 

van aanpakken weet en kritisch naar jouw eigen functioneren kijkt. 

We vragen een verklaring omtrent gedrag (VOG). 

Jouw voordeel 

Als je werkt als Psychiater ambulant regioteam Zeeuws-Vlaanderen bij Emergis maak je deel 

uit van een organisatie met korte lijnen die gelooft in bevlogen medewerkers die voldoende 

ontwikkelingsmogelijkheden krijgen.  

Wij bieden je: 



 Een platte en laagdrempelige organisatie waar de lijnen kort zijn. 

 Uitstekende administratieve ondersteuning waardoor je je vooral bezig kunt houden 

met het verlenen van zorg. 

 Beloning conform cao GGZ. Dit betekent voor jou o.a. de volgende voordelen: 

eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, collectieve zorgverzekering. 

 Een uitstekende vergoedingsregeling voor bereikbaarheidsdiensten. 

 Een eenmalige vestigingspremie van maximaal € 20.000,-. 

 Maandelijks een tijdelijke arbeidsmarkttoeslag van 10% van je bruto maandsalaris 

over de te werken uren. 

 Het betreft een functie voor 16 - 36 uur in onderling overleg te bespreken. 

 De Zeeuwse economie is sterk en omvat vele grote werkgevers. Emergis heeft goede 

relaties met hen en bemiddelt graag om ook voor je partner een passende werkkring 

in de regio te vinden. 

Ga jij de uitdaging aan als Psychiater ambulant regioteam Zeeuws-Vlaanderen? 

 

Neem voor meer informatie of bijvoorbeeld een rondleiding ter kennismaking contact op 

met Rino Wisse  (Manager) via 06 12 95 45 23 of s.g.wisse@emergis.nl.  

 


