
 

 

FPC Antwerpen is een forensisch psychiatrisch centrum voor de behandeling en re-integratie van geïnterneerden, met als 

doel het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen en de achterliggende oorzaken van delict gedrag 

weg te nemen of beheersbaar te maken, zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is. 

Binnen FPC Antwerpen vormen behandelen en beveiligen één ondeelbaar geheel. Samen met alle medewerkers willen 

we de kwaliteit van de zorg voor en het welzijn van de patiënten op een zo hoog mogelijk niveau brengen. De sleutel van 

ons succes is hierbij de diversiteit in onze profielen en uiteenlopende ervaringen van onze medewerkers. 

Voor dit nieuw centrum zijn wij op zoek naar een: 

Afdelingspsycholoog -              

vervangingscontract 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Als afdelingspsycholoog (m/v) verleen je vanuit jouw eigen professionele verantwoordelijkheid hulp aan patiënten in de 

vorm van diagnostiek, behandeling en crisisinterventie. Het algemeen doel van de afdelingspsycholoog is de patiënt 

vaardigheden te leren die nodig zijn voor een optimale deelname aan het dagelijks leven en zo de kans op herval te 

verminderen.  

 

Jouw belangrijkste taken zijn: 
o Je waakt over het afdelingsmilieu samen met het afdelingshoofd zorg;  
o Je stuurt het behandelmilieu van de afdeling inhoudelijk aan; 
o Je bereidt KBM-rapportages voor;  
o Je zorgt voor risicotaxaties;  
o Je zit het multidisciplinair team voor;  
o Je stelt behandelplannen van de patiënten op of stelt deze bij;  
o Je staat in voor systeemgesprekken (zowel in- als extern);  
o Je neemt deel aan de afdelingsoverschrijdende wachtdienst en neemt wanneer nodig waar voor andere 

afdelingen.  
 

In FPC Antwerpen wordt gewerkt volgens twee behandelmilieus. Binnen het sociaal-therapeutisch milieu worden 

patiënten behandeld die als primaire diagnose een persoonlijkheidsstoornis hebben. Het milieu is zo opgebouwd dat er 

zeer veel contacten met anderen worden aangeboden waarbinnen er ruimte is voor confrontatie, gesprek en overleg. 

Binnen het supportief milieu worden patiënten behandeld die als primaire diagnose een mentale beperking of psychose 

problematiek hebben. De ondersteuning van de individuele patiënt staat centraal. De focus ligt op het oefenen van 

vaardigheden met het oog op het zo zelfstandig mogelijk leren leven en op het aanvaarden van onveranderbare 

beperkingen. 

 

Het behandelconcept in FPC Antwerpen bestaat uit drie stadia van behandeling: observatie en 
oriëntatie, doorgedreven behandeling, rehabilitatie en resocialisatie. 

 

 

 



 

 

PROFIEL 
o Je hebt een masterdiploma in de klinische psychologie; 
o Je beschikt over een erkenning van de psychologencommissie en je verbindt je ertoe deze jaarlijks te 

hernieuwen; 
o Je bent nauwkeurig; 
o Je beschikt over leidinggevende en coördinerende capaciteiten; 
o Je hebt inzicht in en feeling met forensische psychopathologie alsook groepsdynamiek; 
o Je beschikt over de nodige schriftelijke en communicatieve vaardigheden; 
o Je hanteert een vlotte en transparante communicatiestijl. 

 
 
 AANBOD  

o Je komt terecht in een dynamische en gezonde organisatie, waar teamwork centraal staat;  
o Je oefent deze boeiende functie voltijds uit in een aangename, moderne werkomgeving;  
o We bieden je een uitgebreid pakket aan opleidingsmogelijkheden aan, dat bestaat uit groepsopleidingen 

(waaronder een 5-daagse opleiding fysieke weerbaarheid), een uitgebreid pakket e-learnings en tal van andere 

opleidingen op maat van de functie; 

o Je krijgt een aantrekkelijk salaris, volgens IFIC-baremaschalen. We vullen dit graag voor je aan met een 

groepsverzekering (pensioensparen, invaliditeits- en overlijdensverzekering, verzekering gewaarborgd loon), 

hospitalisatieverzekering, ADV-dagen, maaltijdcheques, een eindejaarspremie en een GSM plus abonnement. 

Daarnaast kan je genieten van enkele leuke extra's zoals verzorgde maaltijden, een eindejaarsgeschenk, een 

jaarlijks spetterend personeelsfeest, een teambuildingbudget, ...; 

o Er is voldoende (gratis) parking voor het centrum alsook een ondergrondse parking voor het personeel. Voor de 

fietsers is er een kleedkamer met douche en locker aanwezig en kunnen de fietsen overdekt gestald worden; 

o Jouw werkplaats is gevestigd in Antwerpen (Linkeroever).  

 
 

INTERESSE ? 
Vind je je terug in dit profiel? Aarzel dan niet en solliciteer online. 

Wens je meer informatie over deze vacature? Contacteer HR via HR@fpcantwerpen.be. 
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