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Het netwerk Ligant zoekt  
 kinder- en jeugdpsychiater(s) voor mobiele crisisteam  

(min. 13u met optie tot meer) 

Om bijkomend tegemoet te komen aan de crisisvragen wordt er een uitbreiding voorzien van 
de mobiele crisisteams. Er wordt ook bijkomend geïnvesteerd in een deeltijds kinder- en 
jeugdpsychiater.  
 
Functieomschrijving 
Ligant zoekt  een kinder- en jeugdpsychiater die verantwoordelijkheid opneemt binnen de 
mobiele werking. Er is afstemming en samenwerking met de netwerkcoördinatie en de andere 
netwerkpsychiaters. Samen sturen we de programma’s bij in functie van de noden van 
kinderen & jongeren met psychische problemen en hun context. 
Binnen de mobiele teams werk je superviserend en coachend met de medewerkers. Naast het 
aansturen van de mobiele teams, is het verbindend werken met partners essentieel.   
 
Functieprofiel 

• Je bent een erkend kinder- en jeugdpsychiater 
 
Competenties 

• Je beschikt over de nodige relationele vaardigheden om anderen motiverend, 
inspirerend en “empowerend” te sturen. Je werkt multidisciplinair en intersectoraal 
samen met respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen in expertise van partners  

• Je hebt zicht op teamdynamieken en werkt verbindend in een team.  

• Je streeft een kwaliteitsvolle, menselijke zorg na.  

• Je hebt oog voor ethische dimensies en zet anderen aan om te reflecteren over 
ethische dimensies in de zorg en in de maatschappij. Je kan kijken vanuit 
casusperspectief, organisatieperspectief en maatschappelijk perspectief en hier een 
evenwicht in zoeken. 

• Je ben bereid om bij complexe crisissituaties klinische kinderpsychiatrische 
inschattingen te doen. 

• Je kan je vinden in de missie en visie van het netwerk Ligant en bent bereid volgens 
deze visie te werken (op te vragen). 

 
Praktische zaken 

• Jobtime van 13 uur met mogelijkheid op meer uren binnen andere programma’s; 

• Onmiddellijke indiensttreding; 

• De verdeling van het werkingsgebied en de doelgroepen zal besproken worden in 
onderling overleg met de collega’s;  

• Verloning op zelfstandige basis.  

Herken je jezelf in dit profiel en heb je al goesting om aan de slag te gaan met deze opdracht? 
Dan ontvangen we graag je CV en een motivatiebrief of - mail, gericht aan: 

 

Veerle Umans - netwerkcoördinator Ligant  

M 0472 61 47 32 

E vacatures@ligant.be 

Solliciteer ten laatste op vrijdag 26 maart 2021. 
 
Vragen? Bijkomende informatie nodig? Bel gerust naar Dr. Pieter Cuypers op 0475 73 66 22 
of mail hem op pieter.cuypers@ligant.be .  
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