
Pas jij in ons plaatje? 
 

 

Het Medisch Centrum St.-Jozef voert een gelijke kansenbeleid in haar aanwervingen 

 

 
 

 
                                     

 
is op zoek naar  

een klinisch kinder- en jeugdpsycholoog/klinisch orthopedagoog 
voor de POLIKLINIEK  
op zelfstandige basis 

 
K-Delta maakt deel uit van het netwerk LIGANT (provinciaal netwerk kinderen en jongeren) en richt zich tot kinderen en jongeren die op 
verschillende terreinen vastgelopen zijn in hun ontwikkeling en functioneren en die hiervoor gespecialiseerde hulp nodig hebben. Het 
grootste deel van de werking omvat een (semi)-residentieel aanbod (6 tot 18 jaar). Hiervoor beschikken we over een capaciteit van 27 K, 5 
Kn en 5 Kd  verspreid over vier leefgroepen (KG (kindergroep 6-12 jaar), PG (pubergroep 12-15 jaar), AG (adolescentengroep 15-18 jaar) en 
KIT (kortdurende interventiegroep tieners 12-18 jaar) . Daarnaast hebben we ook een polikliniek die zich richt naar kinderen en jongeren 
(2,5 tot 18 jaar) én hun context met zowel een (psycho-)diagnostisch als een therapeutisch aanbod. 
 

Wie zijn we ? 
 
We zijn een Qualicor/NIAZ-geaccrediteerde organisatie en werken graag in vertrouwen met ‘contente & competente 
medewerkers’. Wij bieden een fijne werkomgeving, een collegiale werksfeer en een boeiende functie waarin veel ruimte is 
voor eigen initiatief. 
 
Waar zijn we naar op zoek ? 
 
We willen ons reeds bestaande poliklinisch team en aanbod uitbreiden. Zodoende kunnen we ons ambulant aanbod 
verhogen en/of intensifiëren en verder differentiëren.   
Hiervoor zijn we op zoek naar een klinisch kinder- en jeugdpsycholoog/klinisch orthopedagoog die diagnostisch en/of 
therapeutisch aan de slag wil gaan met de aangemelde kinderen/jongeren en hun context(en).  
 
Wat bieden we ? 
 
Je werkt op zelfstandige basis samen met kinder- en jeugdpsychiaters, collega psychologen en een thuisbegeleidster.  
Het aantal uren dat je wil presteren, kan je zelf bepalen.  Er is de mogelijkheid om (deels of volledig) als geconventioneerde  
Eerstelijnspsycholoog te werken. 
Het ziekenhuis hanteert gunstige voorwaarden voor het gebruik van infrastructuur en faciliteiten. 
 
 
 



Pas jij in ons plaatje? 
 

 

Het Medisch Centrum St.-Jozef voert een gelijke kansenbeleid in haar aanwervingen 

Welk profiel ? 
 

 Master in de klinische psychologie/klinische orthopedagogie ; met een visum en erkenningsnummer als klinisch 
psycholoog/klinisch orthopedagoog 

 Een bijkomende therapie-opleiding strekt tot aanbeveling 
 Kennis van het hulpverleningsaanbod voor kinderen en jongeren 
 Verbindend kunnen werken tussen de verschillende actoren, met de nodige aandacht voor participatie 

 
Wil je graag meer weten ?  
Contacteer Sabine Brocatus, zorgmanager van de doelgroep  kinderen en jongeren (089/509190 of 
0484/353544) 
 
Geïnteresseerd ? 
 

Kandidaturen (CV en korte motivatie) stuur je naar Sabine Brocatus sabine.brocatus@mc-st-jozef.be.  
Vervolgens nodigen we je graag uit voor een kennismakingsgesprek. 
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