
 

 

 
Psychiater op zelfstandige basis 
4u/week 
 
Wie zijn wij  
Zorgdorpen is een organisatie voor personen met een zorgvraag en eventueel juridische opvolging. 
Onze cliënten wensen vanuit een specifieke zorgvraag permanent of tijdelijk ondersteund te worden. 
Dialoog, gelijkwaardigheid en respect, staan centraal in onze omgang met elkaar. We zijn creatief, we 
durven ondernemen, we investeren in verbondenheid en we zijn heel erg wendbaar. Door de jaren 
heen hebben we heel wat professionele kennis vergaard in de zorg en het managen van organisaties. 
 
Ben je een enthousiasteling die Zorgdorpen op een inspirerende en verzorgende wijze verder mee wil 
uitbouwen? Staat kwaliteit bovenaan jouw lijstje? Zie je de juiste uitdagingen om de levenskwaliteit 
van onze doelgroep te verbeteren?  
 

Functie beschrijving 
 
Als psychiater sta jij in voor de wekelijkse of tweewekelijkse consulten met onze cliënten. Zorg op 
maat staat hierbij centraal.  

 Je verricht psychiatrisch diagnostisch onderzoek en staat in voor de medisch-psychiatrische 
behandelingen van onze cliënten. 

 Je bent erkend arts specialist in de volwassenpsychiatrie en je bent geaccrediteerd bij het 
RIZIV; arts-specialisten in het laatste opleidingsjaar kunnen ook solliciteren 

 Je bent open-minded, constructief en je kan diversiteit waarderen 

 Je hebt een open en transparante communicatiestijl 

 Je gedrevenheid en enthousiasme dragen bij tot kwalitatieve zorg in een collegiale werksfeer 

 Je draagt een adviserende en ondersteunende rol. 

 Je werkt nauw samen met de collega’s. 
 

Functie vereisten 
 Je hebt een opleiding/diploma als psychiater en bent in het bezit van een Riziv nummer voor 

het uitoefenen van prestaties. 

 Relevante werkervaring is niet nodig, wel de wil de doelgroep te leren kennen en constructief 

samen te werken. 

 Je hebt een brede kennis m.b.t verschillende ziektebeelden 

Wij bieden 
 Uitdagende job in een menselijke en dynamische werkomgeving  

 Locatie: Woonunits - Merelbeke  

 Op zelfstandige basis 

 Gemiddeld 4 uren per week 

 
Hoe solliciteren 
Stuur jouw CV en motivatie naar saragilles@zorgdorpen.be of per post naar HRM dienst 
Zorgdorpen, Burgemeester Van Gansberghelaan 83, 9820 Lemberge.  
Voor vragen omtrent de functie en/of procedure kunt u terecht bij Els Boone –  
(els.boone@zorgdorpen.be)  
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