
 

 

FPC Antwerpen is een forensisch psychiatrisch centrum. In dit centrum behandelen we forensisch psychiatrische patiënten, 
met als doel het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen zodat een (hernieuwd) verblijf in de 
samenleving veilig en mogelijk is. Vanuit de forensisch psychiatrische benadering werken psychiaters, psychologen, 
therapeuten, verpleegkundigen, groepsbegeleiders en ander (para)medisch personeel samen aan diagnostiek, behandeling, 
begeleiding en re-integratie van elke patiënt. Ze stellen elke dag opnieuw alles in het werk om kwalitatief hoogstaande en 
veilige zorg te bieden. Voor de afdeling behandelaanbod zoeken we een psycholoog diagnostiek, die in belangrijke mate 
aan het streven van de organisatie zal bijdragen. 
  
WAT HOUDT DE JOB IN? 

De psycholoog verleent vanuit de eigen professionele verantwoordelijkheid hulp aan patiënten in de vorm van diagnostiek, 
behandeling en crisisinterventie. Het algemeen doel van de psycholoog is de patiënt vaardigheden te leren en inzichten bij 
te brengen die nodig zijn voor een optimale deelname aan het dagelijks leven en zo de kans op herval te verminderen.  

Als psycholoog binnen het team behandelaanbod en diagnostiek verleen je vanuit jouw eigen professionele 
verantwoordelijkheid hulp aan patiënten in de vorm van behandeling, diagnostiek, het uitwerken van psychodiagnostisch 
verslag en rapporteren aan het multidiscplinair team.  
 
In groep geef je diverse zorgmodules, gericht op het verkrijgen van inzicht in hun gedragsproblemen en het aanleren van 
nieuwe vaardigheden. Hierbij hanteer je de gestelde doelen binnen het individuele behandelplan. Vanuit therapeutische 
behandeling geef je advies vanuit psychologisch perspectief tijdens multidisciplinaire behandelplanbesprekingen. Je levert 
een bijdrage in deskundigheidsbevordering aan het team van forensisch psychiatrisch medewerkers. Daarnaast verleen je 
ook advies aan de forensisch psychiatrisch medewerkers bij de uitvoering van deelbehandelplannen en/of 
signaleringsplannen.  
 
Gezien de specifieke setting neem je tevens - samen met het team - verantwoordelijkheid voor de veiligheid van jezelf, de 
collega's en de patiënten. Je verliest de rechtspositie van de patiënten hierbij niet uit het oog.  
 
WIE BEN JIJ? 

Werken in FPC Antwerpen betekent werken in het spanningsveld tussen behandelen en beveiligen.  
 
Je hebt een master diploma Klinische Psychologie en beschikt over een erkenning van de psychologencommissie en verbind 
je hierbij om deze jaarlijks te hernieuwen.  
 
Daarnaast beschik je over tact, inlevingsvermogen en kan je patiënten motiveren en stimuleren tijdens therapeutische 
contacten. Heb je ook inzicht en feeling met forensische psychopathologie alsook groepsdynamiek, dan is dit een groot 
pluspunt. Je hebt ervaring in psychodiagnostiek en je staat stevig in je schoenen.   
 
Ben je tevens nauwkeurig, hanteer je een vlotte en transparante communicatiestijl en beschik je over de nodige 
schriftelijke en communicatieve vaardigheden? Dan pas je zonder twijfel in ons team! 
  
WAT KUNNEN WIJ JOU BIEDEN? 

We bieden je een maatschappelijk relevante en boeiende functie in een dynamische en gezonde organisatie gelegen te 
Antwerpen. Om jouw kennis op peil te houden krijg je een uitgebreid pakket aan opleidingsmogelijkheden, dat bestaat uit 
groepsopleidingen, een uitgebreid pakket e-learnings en tal van andere opleidingen op maat van de functie. 
 
Voor deze interessante job krijg je 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 en maaltijdcheques. Daarnaast zijn er enkele leuke extra's zoals verzorgde maaltijden, 
een jaarlijks spetterend personeelsfeest, een teambuildingbudget,... Er is voldoende gratis parking voor het 
behandelcentrum, alsook een ondergrondse parking voor het personeel. Voor de fietsers is er een kleedkamer met douche 
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en locker aanwezig en kunnen de fietsen overdekt gestald worden. We stimuleren duurzame mobiliteit. Daarom is er een 
derdebetalersregeling met NMBS, een fietsvergoeding (0.24 EUR/km), een carpoolbeleid, flexibel woon-werkverkeer, etc. 

  
KLINKT DIT ALS MUZIEK IN JE OREN? 

Voor verdere vragen over de functie of over werken in FPC Antwerpen in het algemeen kan je terecht bij het HR-team via 
hr@fpcantwerpen.be . 
Overtuigd dat jij als psycholoog behandelaanbod en diagnostiek in FPC Antwerpen de juiste man of vrouw bent op de juiste 
plek? Aarzel dan niet en solliciteer online via www.fpcnv.be.  
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