
 

Wij zijn Bethanië en bieden -in dialoog- zorg aan mensen in psychische nood. We zijn 

gespecialiseerd in begeleiding en behandeling van volwassenen met een psychische 

kwetsbaarheid. Naast raadpleging in de polikliniek, bieden we ook zorg aan huis, 

crisisopname, dagbehandeling, residentiële opname, ontmoetingshuizen, begeleiding bij hun 

zoektocht naar een zinvolle dagbesteding en woonbegeleiding. De patiënten staan centraal 

in ons denken en handelen: onze dienstverlening vertrekt van hun noden, vragen en 

verwachtingen. Als medewerker ben jij onze belangrijkste troef! Wij zorgen goed 
voor jou zodat jij goed voor onze patiënten kan zorgen. 
Bethanië GGZ en AZ Voorkempen, gevestigd op hetzelfde groene domein, maken deel uit 

van vzw Emmaüs. Emmaüs voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn 

doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, 
religie, handicap of nationaliteit. 

 
Verantwoordelijke maatschappelijk herstel in ggz 

 

Patiëntenzorg 80% Onbepaalde duur 

Zin in zorg? 

Als verantwoordelijke maatschappelijk herstel in ggz bouw je onze verschillende 

herstelgerichte werkingen verder uit. We denken hierbij onder andere aan het aanbod 

ontmoeting en activering, ons beeldvormingsproject, de herstelacademie, onze 

vrijwilligerswerking... 

 Je werkt hiervoor actief samen met patiënten en hun context, collega's en 

zorgpartners van Bethanië. Je neemt deel aan verschillende overlegmomenten, 

netwerken en werkgroepen, zowel binnen als buiten Bethanië 
 Je geeft leiding aan en coacht de verantwoordelijken en coördinatoren die werken rond 

maatschappelijk herstel (onder andere coördinator ontmoeting en activering, 

verantwoordelijke VLOT, coördinatoren vrijwilligerswerk…) 
 Je volgt verschillende indicatoren, cijfers, beleidsplannen… op en zorgt voor de 

realisatie van beleidskeuzes 
 Je volgt de beschikbare middelen en budgetten op 
 Je legt verantwoording af aan de directeur patiëntenzorg 

Jij zorgt voor... 

 Je bent bij voorkeur in het bezit van een masterdiploma in een menswetenschappelijke 

richting of bent gelijkwaardig door ervaring 
 Je hebt ervaring in de geestelijke gezondheidszorg, ervaring in een leidinggevende 

functie is een pluspunt 
 Je bent een coachend en participatief leider 
 Je bent doordrongen van de herstelgerichte gedachte 
 Je bent een netwerker en legt vlot verbinding met andere afdelingen/organisaties (ook 

buiten Bethanië) 
 Je hebt organisatietalent en weet het overzicht te behouden 
 Je bent communicatief sterk 

Wij zorgen voor jou! 

 Contract van onbepaalde duur 
 Een boeiende job in een dynamische omgeving 
 Verloning volgens de gangbare ziekenhuisbarema's met overname van relevante 

anciënniteit 
 Ruime kansen tot ontwikkeling 
 Voor extra voordelen, check onze website: bethanie-emmaus.be - Bij ons werken - 

Waarom kiezen voor Bethanië 

Voor meer informatie, neem contact op met:  

Maarten Desimpel 

Directeur patiëntenzorg 

03 380 31 40 

Geldig tot en met 

13/02/2023 

 
Solliciteren via onze website: bethanie-emmaus.be/vacatures 

https://bethanie-emmaus.be/
https://www.bethanie-emmaus.be/vacatures

