
 

 

        

 
 

                                                   Zoekt (M/V): 
   

GGZ VERPLEEGKUNDIGE   
K-DIENST  KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE 

 
Twoape is onstaan uit een associatie van drie ziekenhuizen en bestaat uit:   

1) Twoape@Roeselare unit 1= crisisunit, kinderen en jongeren tussen 7 en 15j 
die zich in een crisissituatie bevinden en waarbij er zorgen zijn over hun 
psychisch welzijn. 

2) Twoape@Roeselare unit 2= unit voor jongeren tussen 6 en 18j met 
psychische problemen die reeds een residentieel traject lopen binnen 
Integrale Jeugdhulp. 

3) Twoape@Ieper= voor kinderen/ jongeren tussen 8 en 14j die vastlopen in hun 
ontwikkeling waarbij reeds bestaande hulpverlening ontoereikend is. 

4) Twoape@Pittem= Jongeren tussen 14 en 18j, die vastlopen in hun 
ontwikkeling waarbij reeds bestaand hulpverlening ontoereikend is. 

 
De overheid voorziet bijkomende middelen voor een outreachende werking. 
Daarom zoeken wij medewerkers die de werking in de leefgroep willen combineren 
met aandacht voor het voor-, tussen en natraject van een jongere. Dit kan deels 
door contacten op de sites van de Twoape-eenheden maar kan evengoed binnen 
de context van de jongere zelf zijn.  Het kan dan gaan over een huisbezoek, 
opvolging binnen de voorziening waar de jongere verblijft of een contact met de 
school en klasgroep van de jongeren.   
  
De bedoeling is om de wachttijd voor een traject te verkorten of voor te bereiden, 
de jongeren niet los te laten na een traject en zo opnamevermijdend te werken.  
 
Omdat een aantal van onze ervaren medewerkers kan kiezen voor deze functie 
zoeken we ook medewerkers in de leefgroepen. Gelieve in uw sollicitatie te 
verwijzen op  welke functie u solliciteert. 
  
Gezien de samenstelling van de teams kan een tewerkstelling op twee locaties 
mogelijk zijn.  
 

Functie-inhoud: 
 
Als GGZ verpleegkundige begeleid je een toegewezen groep patiënten deels in het 
thuis- of vervangend thuismilieu en deels in op de sites van twoape.  Je staat samen 
met je collega’s in voor het bieden van een kwalitatieve totale en planmatige zorg 
aan onze kinderen en jongeren, rekening houdend met de visie van Twoape. Dit met 
respect voor de individuele psychosociale en lichamelijke noden van elk kind of 
jongere. 



 

 

 
Meer bepaald: 

• Begeleid je dagelijks de kinderen of jongeren individueel en in het 
groepsdynamisch proces 

• Garandeer je veiligheid van de patiënt en voor zijn omgeving  

• Observeer je de kinderen en jongeren ook in de context waarin ze 
dagdagelijks functioneren en onderhoud je goede contacten met die context 
die je ook informeert over het herstel en de therapeutische visie van 
Twoape.  

• Organiseer en begeleid je therapeutische en recreatieve activiteiten 

• Bevorder je een goede teamsfeer 

• Werk je met het multidisciplinair team, het kind en de context mee aan het 
opstellen en opvolgen van het individueel handelingsplan  

• Sta je samen met de andere disciplines in voor de verslaggeving naar en de 
contacten met externen 

 
Je werkt onder leiding van het afdelingshoofd.  
 

Functieprofiel: 
 

• Je genoot een opleiding als verpleegkundige met een focus op de Geestelijke 
Gezondheidszorg.   

• Je hebt minimum twee jaar relevante werkervaring 

• Je vindt het een uitdaging om, samen met je collega's, de kleine k en de 
brugfunctie verder vorm te geven 

• Je bent stressbestendig, flexibel en kan functioneren in een omgeving die 
volop in ontwikkeling is 

• Je bent in staat om zelfstandig in de leefgroep te staan en ook bij complexe 
situaties het hoofd koel te houden 

• Je bent in staat de zorgnoden te bepalen bij kinderen en jongeren 

• Je combineert een gedegen algemene beroepskennis met affiniteit voor 
kinderen en jongeren 

• Je toont een kwaliteitsbewuste, professionele werkhouding en communiceert 
op een open en vriendelijke manier 

• Je kan duidelijk en objectief in groep communiceren en het eigen standpunt 
verdedigen 

• Je bent flexibel, kan zelfstandig werken en je integreren in een geëngageerd 
team 

• Je bent bereid te werken in een beurtrolsysteem, waaronder ook occasioneel 
avondwerk 

• Je bezit een rijbewijs categorie B 
 

Wij bieden je:  
 

• Een vol- of deeltijdse betrekking met onmiddellijke ingang 

• Een volledige inwerking op de werkvloer met duaal leren op de andere projecten 

• Een competitief maandloon met toeslagen en andere extralegale voordelen Een 
samenwerking met een dynamisch, professioneel en multidisciplinair team in een 
moderne werkomgeving 

• De mogelijkheid tot permanente vorming en bijscholing 



 

 

 

Solliciteren tot 15 juli 
 
Online via de website: http://www.yperman.net/vacatures  Ter attentie van Dhr. 
Dennis Jacques, zorgmanager.  
 
Of via  https://www.azdelta.be/nl/vacatures. Ter attentie van Mevr. Lynn 
Crombez, zorgmanager.  
 

Bijkomende inlichtingen: 
 
Coördinator Twoape Tine Hollevoet: 051 23 73 89 of Tine.Hollevoet@azdelta.be  
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