
 

 

Het Kinderpsychiatrisch Centrum Genk vzw, met een vestiging in Genk en Melveren, is een ziekenhuisassociatie van 34 erkende 

plaatsen dankzij de inbreng van Ziekenhuis Oost-Limburg, PZ Asster, OPZC Rekem en Noorderhart Mariaziekenhuis. We geloven 

een positief verschil te kunnen maken in de levensloop van psychisch kwetsbare kinderen, jongeren en hun context door vroeg en 

gericht tussen te komen. Met gedifferentieerde en gespecialiseerde zorgmodules, primair gericht op observatie, diagnostiek en 

oriëntatie, (urgente) crisisinterventie, vroegdetectie en  transitie van de zorg  dragen we bij aan geïntegreerde zorgtrajecten. 

Gedreven door de netwerkgedachte en met het oog op een gecoördineerde uitbouw van een GGZ-programma voor kinderen en 

jongeren, investeren we voortdurend in afstemming met onze netwerkpartners binnen Ligant en het IROJ. 

 

 
 

 Voor het onze werking kleuters en peuters, dat zowel residentieel, als semi-residentieel poliklinisch werkt zijn we op 
zoek naar een 
 

KLINISCH PSYCHOLOOG m/v 
Master in de klinische psychologie, optie kinderen en jongeren 
 
Contract onbepaalde duur – jobtime 80% - verloning volgens de cao van de privé ziekenhuizen aangevuld met 

maaltijdcheques - relevante anciënniteit wordt overgenomen  – KPC investeert in een lerende organisatiecultuur 
waar op voet van gelijkwaardigheid wordt samengewerkt en geniet van een stabiele medewerkersgroep. 
 

 
▪ Je studeerde af als master in de klinische psychologie, optie kinderen en jongeren. Minimum 2 jaren ervaring in het 

werken met kinderen en een psychodiagnostisch onderleg, met affiniteit voor peuters-kleuters, neuropsychologisch 
onderzoek, belevingsonderzoek, ouder-kind observaties, kennis van de ADOS versteken jouw kandidatuur. 

▪ Je wordt aangesteld als psycholoog op de polikliniek waar je verwacht wordt samen met de kinderpsychiater het    
diagnostisch beeld van het jonge kind te kunnen maken. Je hebt kennis en herkent kinderpsychiatrische beelden 
van het jonge kind.  

▪ Je vertaalt het diagnostische bilan naar praktische handvatten voor ouders, andere hulpverleners en school. 
▪ Je bent in staat om het diagnostische beeld beschrijvend te kunnen verwoorden aan ouders, andere hulpverleners 

en school. 
▪ Je neemt een flexibele, open en proactieve houding aan ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Je beschikt over 

de nodige draagkracht, persoonlijk leiderschap en zin voor initiatief om in het netwerk op zoek te gaan naar goede 
zorgafstemming. Je kan  aansluiten bij onze ambitie om kwalitatief goede zorg op een flexibele manier vorm te 
geven.  
 

 
Voel jij je aangesproken? Graag eerst meer weten? Consulteer de website en/of contacteer Nathalie Nguemze, 
directeur zorgorganisatie 089/325959.  



Kandidaten versturen hun cv èn gemotiveerd schrijven uiterlijk vrijdag 20 juli 2022 via het onlineformulier op de 
website www.kpc-genk.be.  Een eerste selectie gebeurt op basis van sollicitatiebrieven en CV. De tweede 
selectieronde bestaat uit een selectiegesprek en wordt in de week van 25 juli voorzien. Indiensttreding bij voorkeur zo 
snel mogelijk. 

http://www.kpc-genk.be/

