
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Voor het MOBiLTeam Gent-Oost  zoeken we  
 

een Coördinator   
 
 
Functiesituering: 
 
Als betrokken partner binnen het PAKT investeert PCGS, in het kader van de verder 
uitwerking van artikel 107 (www.psy107.be), onder andere in het MOBiL team Gent Oost 
(www.pcgs.be). Het PAKT staat in voor het aanbod geestelijke gezondheidszorg  de regio 
Gent – Eeklo (www.pakt.be). 
 
Het MOBiL team ondersteunt, begeleidt en behandelt personen met een langdurige en 
ernstige psychiatrische problematiek in hun eigen leefomgeving, zodat ze zich maximaal 
kunnen handhaven en ontplooien, binnen de context van een maatschappelijk 
steunsysteem. 
 
Als coördinator:  
 
Organiseer, coördineer en superviseer je de zorgverlening aan de cliënten (en belangrijke 
anderen) 
Sta je mee in voor de kwaliteit en de continuïteit van de zorg. 
Geef je mee vorm aan het verder ontwikkelen van het beleid van de mobiele teams binnen 
het PAKT. 

http://www.pcgs.be/
http://www.pakt.be/


Zie je erop toe dat de activiteiten binnen de equipe afgestemd zijn op 
de strategische visie van het PAKT alsook  op de maatschappelijke ontwikkelingen en 
verwachtingen. 
Sta je in voor de informatiedoorstroming en communicatie, zowel binnen je eigen 
team als daarbuiten. 
Stuur je de medewerkers van het team aan, coacht en begeleidt hen bij het opnemen van de 
dagelijkse zorg. Er is hiervoor periodieke of ‘ad hoc’ afstemming met de directies 
patiëntenzorg of verantwoordelijke diensthoofd(en) van de participerende ziekenhuizen 
(PCGS, PC Dr. Guislain, PZ Sint-Jan). 
Participeer je aan de interne overlegstructuur binnen het PAKT m.b.t. MOBiL Team Gent-
Oost. 
Zet je mee je schouders onder de samenwerking met Stad Gent betreffende 
vermaatschappelijking van Geestelijke Gezondheidszorg (i.h.b. het project Zorgzame 
Buurten). 
Zie je erop toe dat de leden van zijn equipe hun capaciteiten verder kunnen ontwikkelen 
via coaching en permanente vorming. 
 
 
Profiel: 
 
 
Diploma bachelor of master in de humane wetenschappen of een bachelor of master in de 
verpleegkunde en vroedkunde / management en beleid van de gezondheidszorg/ 
gezondheidsvoorlichting en- bevordering of licentie medisch-sociale wetenschappen of 
management en beleid van de gezondheidszorg. 
Beschikken over leidinggevende competenties om medewerkers aan te sturen, te 
motiveren en te coachen. 
Ervaring hebben en/of een bijzondere affiniteit met herstelgericht werken en de 
rehabilitatiebenadering en in het werken met doelgroepen met complexe en langdurige 
psychiatrische zorgnoden. 
Adaptief vermogen. 
Inspirerend en motiverend. 
Stressbestendig en besluitvaardig. 
Verantwoordelijkheidszin. 
dynamisch en innovatief.  
Goed kunnen plannen en organiseren. 
Verbindende kwaliteiten om het netwerk verder vorm te geven.  
 
Wij bieden: 
 
 
Contract van onbepaalde duur,  voltijds of deeltijds aan 7,6 u / dag in een variabel uur-en 
werkrooster. 
Vergoeding volgens ziekenhuisbarema’s (IF-IC) met overname van relevante anciënniteit. 
Gratis pensioenverzekering (2de pijler), maaltijdcheques en mogelijkheid tot 
hospitalisatieverzekering tegen gunstige voorwaarden.  
 
 
 
Gewenste invulling vacature: 1 maart 2023 
 
Voor meer inlichtingen betreffende de functie(s) kan u contact nemen met Dries Himpens, 
diensthoofd zorg (tel 09 225 82 96). 
 
 



Solliciteren kan tegen uiterlijk  31 januari 2023 
 
Heb je interesse voor deze vacature? Dan kan je jouw kandidatuur stellen door online te 
solliciteren via onze website.  Ga daarvoor naar www.pcgs.be en kies het tabblad  
vacatures of ga rechtstreeks naar pcgs.hr-technologies.com. 
 
We wijzen er op dat we bij een sollicitatie evenveel belang hechten aan een heldere CV als 
aan een wervende motivatiebrief.  De online toepassing voorziet de mogelijkheid om eigen 
documenten op te laden. Maak er gebruik van. 
 
 
Contact:  
 

Deze vacature werd geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de personeelsdienst van 
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge.   
 
Wij staan in voor de administratieve coördinatie van het hele sollicitatieproces maar komen 
niet tussen in de uiteindelijke keuzes.   
 
We staan u graag te woord als u vragen hebt die van technische aard zijn of de voortgang 
van een vacatureproces betreffen. 
 
Het team van Personeelsdienst Psychiatrische Centrum Gent-Sleidinge: 

 
Jo Van Nieuwenhuyse, personeelsdirecteur tel. 09/358 04 46 of 
jo.vannieuwenhuyse@pcgs.be 

Frederik Demeyer, stafmedewerker personeelsdienst tel 09/358 04 44 of 
frederik.demeyer@pcgs.be 

Els Ryckaert, medewerker personeel, tel.09/358 04 40 of  els.ryckaert@pcgs.be 

Zulaa Antheunis, medewerker personeel, tel.09/225 82 96 of   zulaa.antheunis@pcgs.be 
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