
 
 

zorGGroep Zin biedt gespecialiseerde ambulante zorg en 
preventie aan volwassenen, gezinnen, kinderen en jongeren in de 
zorgregio Limburg. 
Interdisciplinaire teams staan in voor specifieke zorgmodules voor 
volwassenen, ouderen, kinderen, jongeren en gezinnen met 
psychische, sociale en relationele problemen, voor de behandeling 
van forensisch cliënteel en voor hulpverlening aan mensen die 
kampen met problematisch gebruik, misbruik en/of afhankelijkheid 
van alcohol, medicatie, illegale drugs, gamen en gokken. 

 
 
 
 
 
 

zorGGroep Zin vzw (fusie van CAD Limburg en VGGZ) heeft een vacature vacant voor een: 

Psychiater (M/V/X) 
In dienstverband of op zelfstandige basis binnen onze provinciale werking team Forte, voor 10 uren of uren 

in overleg te bespreken. 

 

 

Werkingsterrein 

Ons multidisciplinair forensisch team staat in voor de screening, behandeling en diagnostiek van cliënten 
binnen een justitieel kader. Team Forte biedt begeleiding en behandeling in het kader van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, agressiedelicten en voor gedetineerden en ex-gedetineerden. 

 

Taakomschrijving 

U staat in voor de algemene psychiatrische functie binnen het multidisciplinaire team, met als opdracht:  

 Medisch-psychiatrische diagnostiek, indicatiestelling en rapportage  

 Farmacologische en psychotherapeutische behandelingen 

 Actieve betrokkenheid bij het opstellen en opvolgen van het multidisciplinaire behandelplan  

 Mee vorm geven aan het zorgbeleid van het team en de organisatie  

 Constructief samenwerken met andere voorzieningen in de regio  

 Bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het zorgaanbod in de regio 

 

Functieprofiel 

 Diploma geneeskunde met een specialisatie in de psychiatrie 

 Ervaring in de volwassenenpsychiatrie strekt tot aanbeveling  

 Engagement en inzet naar onze cliënten en doelgroepen 

 

Wij bieden 

 Een organisatie die ingebed is in een netwerk van goede samenwerkingsverbanden met andere 
diensten in de zorgregio. 

 Een organisatie in verandering die niet enkel met kwaliteit, maar ook met performantie, dienstverlening 
en communicatie het verschil wenst te maken. 

 Een organisatie die actief betrokken is in de vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg, 
aangepast aan de actuele en toekomstige noden van de samenleving.  

 Een collegiale werksfeer in enthousiaste en ervaren multidisciplinaire teams.  

 Een aangename werkomgeving in een moderne infrastructuur met ruime omkadering en 
ondersteuning door het secretariaat (administratie, agendabeheer, …).  

 De mogelijkheid om in dienstverband dan wel op zelfstandige basis binnen onze organisatie te werken. 

 



 

 

 

Solliciteren 

Voor meer informatie over deze vacature kan u contact opnemen met de heer Geert Vanham, directeur 
zorGGroep Zin (011 27 42 98).  

 

Uw schriftelijke sollicitatie met curriculum vitae kan u richten aan de heer Geert Vanham 
(geert.vanham@zorggroepzin.be) en mevrouw Karen Beuckx (karen.beuckx@zorggroepzin.be). 
Vertrouwelijke afhandeling wordt gewaarborgd. Ook laatstejaars assistenten worden uitgenodigd om te 
solliciteren. Solliciteren kan tot maandag 15 februari 2021. 
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