
 
 
 
 
 
Het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem is een pluralistische en vraag gestuurde organisatie 
binnen de geestelijke gezondheidszorg in de regio Oost-Limburg, die professionele interdisciplinaire 
antwoorden biedt op individuele zorgbehoeften, een belangrijke bijdrage levert aan de Vlaamse 
forensische zorg en een toonaangevende partner wil zijn in het ontwikkelen van zorgvernieuwing. 
 
Het OPZC Rekem heeft in het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg van FOD 
Volksgezondheid de opdracht gekregen een mobiele equipe internering te organiseren. In kader 
hiervan zoeken we minimum één psychiater voor de regio Antwerpen en/of Limburg. 
 
De mobiele equipe internering focust zich op re-integratie van personen met een statuut internering 
in de maatschappij en draagt bij aan een veilige en inclusieve samenleving.  
 
Het team is multidisciplinair samengesteld en behandelt zowel aanmeldingen vanuit de 
zorgvoorzieningen als strafinstellingen en justitiehuizen. Het team tekent zorgtrajecten voor 
geïnterneerden uit ondersteund door indicatiestelling en diagnostiek,  waarbij gestreefd wordt naar 
zorg op maat en dit met aandacht voor de zorgcontinuïteit en veiligheid. Dit om een vlotte in-, door- 
en uitstroom doorheen de geestelijke gezondheidszorg voor deze doelgroep te realiseren. 
 
De mobiele equipe werkt volgens het subsidiariteitsprincipe en kan wanneer nodig ondersteuning 
bieden aan teams in de begeleiding van een persoon met een statuut internering. 
 
De equipe kan ook concreet aan de slag in cliëntendossiers door het begeleiden van personen met een 
interneringstatuut in de verblijfscontext, in afstemming met het zorgnetwerk.  
 
Binnen het Hof van Beroep Antwerpen zijn er twee antennes, Antwerpen en Limburg. Binnen elke 
provincie zijn er standplaatsen in de reguliere 107 netwerken voorzien. 
 
 

  



Vacature: psychiater 
 

Functiebeschrijving 
 

- Je bent eindverantwoordelijke voor de forensisch psychiatrische begeleiding van personen 
met het statuut internering en zet in op de re-integratie in de maatschappij van deze 
personen. Hierbij houd je rekening met risicomanagement en het beperken van het risico. Je 
hebt kennis van forensisch werken door middel van de gangbare modellen (RNR, GLM, 
signaleringsplannen, …). 

- Je superviseert de dossierbehandelingen. 
- Je werkt in een multidisciplinair team en coördineert de begeleiding van de geïnterneerden 

en de werking van het team. 
- Je superviseert de mobiele equipe  internering en kan beleidsinhoudelijk handelen.  
- Je werkt mee aan de verdere ontwikkeling en uitbouw van sectorale en intersectorale 

samenwerkingsverbanden. 
 

Competenties 
 

- Je bent psychiater, erkend als specialist en staat met RIZIV-nummer ingeschreven bij de Orde 
des Geneesheren. 

- Je hebt een uitgesproken affiniteit voor de doelgroep en hebt bij voorkeur de 
beroepsbekwaamheid in de forensische psychiatrie verworven. 

- Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen van de geestelijke gezondheidszorg en 
de ontwikkelingen van het forensisch werkveld.  

- Je hebt bij voorkeur ervaring in de forensische psychiatrische hulpverlening. 
- Je hebt notie van de sociale kaart. 
- Je hebt zin voor initiatief en zoekt samen met het team naar innovatieve oplossingen. 
- Je beschikt over een eigen wagen en rijbewijs B en bent bereid om op regelmatige basis je te 

verplaatsen binnen de regio Hof van Antwerpen-Limburg. 
 
Ons aanbod 
 
- Een aanstelling op zelfstandige of contractuele basis voor de periode van 1 jaar. Verlening is 

afhankelijk van de beslissing van FOD Volksgezondheid.  
- Dagdienst met glijdende werkuren. 
- Startdatum en aantal uren zijn bespreekbaar met het netwerk, evenals de praktische regeling 

met betrekking tot de standplaats. 
- Invulling van de uren binnen de provincie Antwerpen en/of Limburg. 
- Een boeiende werkomgeving waar de kernwaarden zorgzaamheid, innovatie, verbondenheid en 

integriteit centraal staan. 
 
Kandidatuur en meer info 
Voor bijkomende informatie over de functie en het functieprofiel kan je terecht bij de 
netwerkcoördinator Tamara Schoefs op GSM 0490 65 44 30. 
 
Heb je interesse in deze vacature? Bezorg dan uiterlijk 21 november 2020 jouw sollicitatiebrief aan 
Inge Snoeks (vacature@opzcrekem.be ) of stuur deze naar Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum 
Rekem t.a.v. Inge Snoeks - Dienst Personeelsbeheer - Daalbroekstraat 106 - 3621 Rekem  

 

https://www.opzcrekem.be/home/over-opzc-rekem
mailto:vacature@opzcrekem.be

