
 
 

 

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Andante 

 

zoekt een psychiater voor volwassenen 

 
Situering organisatie 
Andante is een van de 20 centra voor geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen die erkend en 
gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap. 
 
Andante is een term uit de muziekwereld en betekent langzaam en rustig voortgaande. Deze term is een 
metafoor voor onze opdracht en visie: herstel en verbetering realiseren op het ritme van de cliënt. 
 
Andante biedt gespecialiseerde, ambulante zorg aan personen met ernstige geestelijke 
gezondheidsproblemen en aan hun omgeving. Via ons zorgaanbod en voortbouwend op de eigen 
krachten en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving ondersteunt Andante cliënten in hun 
herstelproces en zoektocht naar meer welzijn en zinvol leven. 
 
Andante is een stimulerende en boeiende werkomgeving dankzij de transparante en participatieve 
beleidscultuur. De bijdrage van de psychiaters aan de werking van het centrum wordt op alle niveaus van 
het beleid gerealiseerd.  
 
Dankzij de situering in de stedelijke context krijg je een geprivilegieerde kijk in de complexe, 
multiculturele, sociale en psychische problematiek van een grootstad. 
 
Taakomschrijving 
− Je biedt gepaste en cliëntvriendelijke zorg aan cliënten met ernstige psychische en/of psychiatrische 

problemen en dit op een wetenschappelijke en methodisch gefundeerde wijze. 
− Je bent actief op vijf domeinen: cliëntzorg, dienstverlening, organisatie van de zorg, teamwerking en 

cliëntadministratie.  
− De zorgverlening omvat de volgende kerntaken:  

o indicatiestelling en diagnostiek  
o behandeling  
o dienstverlening 

− Je maakt deel uit van een of meerdere multidisciplinaire behandelteams en participeert aan het 
teamoverleg van de vestiging. 

− Je hebt een leidinggevende en faciliterende taak wat betreft de kwaliteitsvolle uitvoering van de 
multidisciplinaire behandeling door de verschillende betrokken teamleden. Je draagt de klinische 
eindverantwoordelijkheid voor de zorg aan de cliënten.  

 
Functievereisten 
− Je hebt ervaring in het werken met volwassen cliënten met ernstige psychische en psychiatrische 

problematiek  
− Je kan goed samenwerken binnen een multidisciplinair, ambulant werkend team 



 
− Je bent bereid om samen te werken met andere actoren en partners in de geestelijke 

gezondheidszorg 
− Je bent sterk psychotherapeutisch geïnspireerd en hebt bij voorkeur al een therapieopleiding 

gevolgd 
− Je kan om met een brede waaier van psychische problemen (van neurose tot psychose) en kan 

psychiatrisch en psychotherapeutisch behandelen 
 
Plaats in de organisatie 
− Je komt terecht in een multidisciplinair team van hoogopgeleide collegae die inspireren en 

stimuleren in teamvergaderingen, intervisie en samenwerking. 
− Je geeft leiding aan het multidisciplinair team bij de opstelling, voortgangsbewaking en eindevaluatie 

van elk handelingsplan.  
− Je rapporteert aan de teamcoördinator en directie 
 
Wij bieden 
− een overeenkomst in statuut zelfstandige (aantal uren overeen te komen, min. 20u). Overeenkomst 

in loondienst is bespreekbaar. 
− bij een statuut als zelfstandige een forfaitair honorarium voor participatie aan de cliëntbespreking 
− gunstige werkomstandigheden met permanente vorming- en bijscholingsmogelijkheden en boeiende 

collega’s 
− administratieve en logistieke ondersteuning 

 

 
Geïnteresseerden sturen hun motivatiebrief en curriculum vitae naar tania.vekemans@andante.be, 
uiterlijk op 06 oktober 2019.  

 
De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 10 oktober 2019 in de 
voormiddag. 

 

 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met: 
De psychiaters volwassenen van Andante: Dr. Jan Cambien, jan.cambien@andante.be, Dr. Mieke 
Joniaux, mieke.joniaux@andante.be, Dr. Saskia Roest, saskia.roest@andante.be  
Anne Grimon, adjunct-directeur, anne.grimon@andante.be  
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