
Hoofdverpleegkundige - Afdelingshoofd  

Dagziekenhuis Langdurige zorg 

 

Vacaturenummer: 6995 

Locatie: ZNA Psychiatrisch ziekenhuis Stuivenberg te Antwerpen 

Afdeling/ Bedrijfseenheid: Dagziekenhuis/Traject Langdurige Zorg 

Jobtime: 100% (38 uur/week) 

Contract: onbepaalde duur  

 

Wij jij bijdragen aan een werkomgeving waarin je elkaar steunt, stimuleert en patiëntgericht denkt 

en handelt? 

ZNA Psychiatrisch ziekenhuis Stuivenberg zoekt voor haar Traject Langdurige Zorg een voltijds 

hoofdverpleegkundige / verpleegkundig afdelingshoofd voor de verdere uitbouw van de werking 

van het psychiatrisch dagziekenhuis.  

Onze organisatie: 

ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg maakt actief deel uit van het netwerk SaRA 

(samenwerkingsverband voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg regio 

Antwerpen). SaRA bouwt aan een geïntegreerd zorgaanbod waarin preventie, detectie, 

behandeling en herstel een duidelijke plaats krijgen (meer info: https://www.netwerksara.be/). 

Het dagziekenhuis maakt, samen met het Psychiatrisch Verzorgingstehuis en het Mobiel 

Psychiatrisch Team ’t Stad, deel uit van het traject Langdurige Zorg. Het traject richt zich op 

mensen met een ernstige psychiatrische aandoening die voor een langere periode nood hebben 

aan een intensieve begeleiding of behandeling bij hun herstel.  

Het Psychiatrisch dagziekenhuis vormt een kruispunt in een transmuraal zorgaanbod van het 

psychiatrisch ziekenhuis. Met een breed aanbod van activiteiten leggen we de focus op het 

persoonlijk herstel van een patiënt en diens context. Om ons zorgaanbod blijvend in te passen op 

een zorgorganisatie in transitie, zijn er opportuniteiten op het vlak van extramurale oriëntatie, de 

verzelfstandiging van onze site, arbeidsmatige activiteiten en het betrekken van de context. 

Jouw uitdaging: 

• Inrichten van het dagziekenhuis. 

Samen met de leden van het beleidsteam de visie op Langdurige Zorg (LAZO) houd je de 

inrichting van het dagziekenhuis fris en actueel. Deze visie dient aangepast te zijn aan de 

noden en behoeften van de patiënten en in lijn met maatschappelijke trends. Je participeert 

actief participeren aan en bereidt de beleidsvergaderingen voor waarin deze visie in beleid 



wordt vertaald. Ook in het transmurale netwerk waar LAZO deel van uit maakt, neem je deze 

rol op. 

• Leiding geven aan de medewerkers van het dagziekenhuis. 

Je participeert in de werving van nieuwe medewerkers. Je zorgt voor het opstellen van een 

werkrooster, zet afspraken en regels uit. Je voert waarderings- en ontslaggesprekken.  

• Dagdagelijkse opvolging en coördinatie van het klinisch werk.  

Je coördineert de patiëntenbesprekingen. Je staat in voor het uitbouwen en bewaken van de 

continuïteit van het therapeutisch aanbod in afstemming met externe partners.   

• Coachen en rapporteren 

Op team en individueel niveau volg je met een open leiderschapsstijl de werking en de 

medewerkers op.  

• Operationele werking van het dagziekenhuis opvolgen. 

Je brengt noden in kaart en in samenspraak met de bedrijfsleiding stel je de nodige 

begrotingsvragen en –prioriteiten. Je volgt de budgetten op die werden opgesteld in 

samenspraak met de bedrijfsleiding. 

• Opnemen van kwaliteitsprojecten en de organisatie van ad hoc evenementen.  

Je volgt registraties op die door de overheid worden voorgeschreven. Je vertegenwoordigt de 

organisatie op overlegmomenten. Samen met de andere leidinggevenden zet je 

opleidingsmomenten op. Tevens draag je bij tot de veiligheidscultuur binnen de afdeling en de 

organisatie.  

Jouw troeven: 

• Een diploma en visum Master in de verpleeg- of vroedkunde, of je bent in bezit van een 

Bachelor in de (psychiatrische) verpleegkunde met aanvullende BanaBa in het 

Zorgmanagement (of bent bereid deze te behalen). 

• Je beschikt over minimum 2 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. 

• Ervaring in leidinggeven is een meerwaarde. 

• Je beschikt over een degelijke kennis van MS Officepakketten: Word, Excel, PowerPoint. 

• Je beschikt over kennis van de principes van herstelgerichte zorg. 

• Je bent pragmatisch en dynamisch ingesteld en hebt zin voor initiatief en ondernemen. Je durft 

bovendien ‘out of the box’ denken.  

• Je kan zelfstandig werken. 

• Je straalt maturiteit en vertrouwen uit. 

• Je bent gepassioneerd door het werken in geestelijke gezondheidszorg. 

• Je kan vlot samenwerken en communiceren in een multidisciplinair teamverband. 

• Je bent goed in netwerken en participeert indien nodig aan het SaRA overleg. 

• Je beschikt over een flinke portie verantwoordelijkheidsgevoel. 

• Je bent stressbestendig, collegiaal, eerlijk en objectief. 

• Je bent diplomatisch en weet met verschillende partijen een samenwerkingsrelatie uit te 

bouwen. 



• Je herkent jezelf in de ZNA-kernwaarden: met jouw klantgerichte Je herkent jezelf in de ZNA-

kernwaarden: met jouw klantgerichte en positieve ingesteldheid hou je mee onze reputatie 

hoog. Je handelt op een respectvolle manier, bent gemotiveerd en betrokken in jouw werk. 

Daarbij ben je kostenbewust en resultaatgericht. 

• Je bent als leidinggevende in je dagelijks functioneren gefocust op een open en duidelijke 

communicatie, opvolging en empowerment van medewerkers, competentie-ontwikkeling en 

een constructieve en aangename werksfeer binnen je team. 

 

Dit mag je van ons verwachten: 

 

• Prettig werkklimaat met erkenning en ondersteuning voor jouw ambities, inbreng en 

creativiteit. 

• Een contract onbepaalde duur, te starten in onderling overleg. 

• Evenwichtig loonpakket met talloze extra’s (o.a. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 

terugbetaling woon-werkverkeer en gratis aansluiting bij de ZNA Club met tal van 

personeelsvoordelen). 

• Maar dat is lang niet alles! Ontdek hier alle voordelen van een job bij ZNA, want wij leggen je 

als medewerker graag in de watten.  

Nog vragen? 

Voor deze functie zal een selectiegesprek georganiseerd worden. In tweede fase voorzien we een 

Assessment Center. 

Info over de wervingsprocedure? Contacteer Sabine Bömer, HR specialist op 03 234 40 55. 

Meer weten over de functie? Contacteer Pieter Goedemé, bedrijfsleider Langdurige zorg ZNA 

Psychiatrisch ziekenhuis Stuivenberg, op 0474/82.25.46 

https://www.zna.be/nl/werken-bij-zna/waarom-kiezen-voor-zna

