
 

 

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: 

Coördinator behandelaanbod & diagnostiek 

(m/v) 
 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 
Als Psycholoog verleen je vanuit je 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.  

Daarnaast zal je als Coördinator behandelaanbod & diagnostiek verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van het 

behandelaanbod binnen de zorgpaden alsook voor de uitvoering van psychodiagnostiek. 

 

Jouw belangrijkste taken als psycholoog zijn:  

o Het uitvoeren van psychodiagnostiek, uitwerken van het psychodiagnostisch verslag en rapporteren aan het 
multidisciplinair team; 

o Je geeft diverse zorgmodules in groep, 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; 

o Je levert een bijdrage in deskundigheidsbevordering aan het team van forensisch psychiatrisch medewerkers; 
o Je adviseert de forensisch psychiatrisch medewerkers bij de uitvoering van deelbehandelplannen en/of 

signaleringsplannen; 
o Het uitvoeren van psychodiagnostiek, uitwerken van het psychodiagnostisch verslag en rapporteren aan het 

multidisciplinair team; 
o Je geeft zorgmodules in groep.  

Jouw belangrijkste taken als coördinator behandelaanbod & diagnostiek zijn:  

o Je werkt aan de voorbereiding, uitwerking en evalatie van het afdelingsjaarplan; 

o Je verzekert de goede werking van de diensten behandelaanbod en psychodiagnostiek. 
o Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en toepasbaar maken van (nieuwe) behandel-en 

begeleidingsmethodieken voor verscheidene groepen patienten. Je implementeert en 

evalueert het beleid op gebied van bedrijfsvoering voor de afdeling; 

o Je adviseert vanuit het eigen werkgebied over de tactische en operationele 

beleidsontwikkeling; 

o Je geeft uitvoering aan activiteiten en werkprocessen op gebied van personeel en 

bedrijfsvoering; 



 

 

o Je realiseert de leiderschapsvisie binnen de afdeling; 

 

PROFIEL 
o Je hebt een diploma Klinische Psychologie met relevante ervaring op leidinggevend niveau. (min. 3j ervaring als 

leidinggevende); 

o Ervaring in psychodiagnostiek is een pluspunt;  

o Je beschikt over een erkenning van de psychologencommissie en je verbindt je ertoe deze jaarlijks te 

hernieuwen;  

o Je hebt tact, inlevingsvermogen en kan patiënten motiveren en stimuleren tijdens therapeutische contacten;  

o Je hebt verantwoordelijkheidszin, probleemoplossend vermogen en omgevingsbewustzijn; 

o Je hebt kennis van de forensische psychiatrie;  

o Je hebt communicatieve vaardigheden (overleg met interne en externe contacten); 

o Je bent stressbestendig, integer en hebt zin voor initiatief; 

o Je houdt ontwikkelingen in het vakgebied bij; 

o Je kan omgaan met weerstand bij soms opstandige patiënten.  

 
 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. We vullen dit graag voor je aan met een groepsverzekering (pensioensparen, 

invaliditeits- en overlijdensverzekering, verzekering gewaarborgd loon), hospitalisatieverzekering, ADV-dagen, 

maaltijdcheques en een eindejaarspremie. 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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