
 

 
 
 
 

 
 

Creatief/drama therapeut (M/V) voor afdeling Feniks 

Functiebeschrijving: 

Feniks is een open residentiële afdeling (20 plaatsen) voor opname en behandeling. Aansluitend is er 

een aanbod voor dag- en nabehandeling. Indien aangewezen wordt ingezet op verdere doorverwijzing  

naar verdergezette begeleiding en behandeling binnen mobiele of ambulante zorg (intern of extern).  

Het aanbod richt zich naar volwassenen met psychische en/of psychiatrische problemen, met in het 

bijzonder een aanbod voor volwassenen met angst-, stemmings- en persoonlijkheidsmoeilijkheden. 

Naast het aanbieden van een ondersteunend milieutherapeutisch klimaat, met o.a. een groepsgericht 

aanbod van verbale en non-verbale ateliers, staat een individueel-gerichte behandeling centraal. Het 

multidisciplinair team werkt vanuit verschillende referentiekaders (oplossingsgericht, 

psychodynamisch, systemisch), maar de basishouding tijdens de behandeling is essentieel 

mentaliserend.  

Naast de opdracht als therapeut ben je verantwoordelijk voor het uitbouwen en bewaken van het 

therapeutisch kader van de afdeling. Je werkt hiervoor samen met een multidisciplinair team. Als 

therapeut faciliteer je het creatieproces bij de patiënt. Je nodigt de ander uit om materialen en 

technieken te leren kennen en ermee aan de slag te gaan. Dit gebeurt zowel op individueel vlak als in 

groep. Drama therapie en creatieve therapie kunnen als diagnostisch instrument aangewend worden. 

Het medium maakt deel uit van een breder aanbod dat erop gericht is terug ruimte te scheppen en 

taal te geven waardoor mensen zelf op zoek kunnen gaan naar oplossingen voor hetgeen waar ze 

mee worstelen.  

 



De eerste periode zal je de functie grotendeels op Feniks uitvoeren. In de eerste helft van 2022 zal er, 

in samenspraak, een combinatie uitgewerkt worden met een andere zorgafdeling. 

Zie ook www.pcgs.be  bij zorgaanbod/Voor opname en behandeling/Feniks – afdeling voor algemene 
psychiatrie en psychotherapie. 

Profiel: 

Je bent in het bezit van een diploma creatief therapeut en/ of dramatherapeut . 
Je hebt interesse in het specifieke, particuliere dat deel uitmaakt van elke mens en je bent bereid om 
je hierin te verdiepen. 
Je kan correct balanceren tussen afstand nemen en nabijheid bieden. 
Je hebt inzicht in groepsdynamische processen enerzijds en stemt je anderzijds af op de particuliere 
noden en mogelijkheden van de personen.  
Je bent bereid tot (verdere) verdieping in de gehanteerde theoretische kaders door zelfstudie en 
bijscholing. 
Je engageert je in een multidisciplinaire teamwerking. 
Relevante ervaring is een meerwaarde 
 
Wij bieden: 
 
Een deeltijds (80%) of voltijds contract van onbepaalde duur 
Vergoeding volgens ziekenhuisbarema’s (IF-IC) voor deze functie met overname van anciënniteit. 
Gratis pensioenverzekering (2de pijler) en mogelijkheid tot hospitalisatieverzekering tegen gunstige 
voorwaarden. 
Maaltijdcheques. 
Werken in een dynamische, innoverende organisatie met  veel leer- en vormingsmogelijkheden. 
 

We mikken op een tewerkstelling zo snel als mogelijk 

Voor meer inlichtingen betreffende de functie kun je contact nemen met Stefanie Boterman, 
afdelingshoofd Feniks of Filip Meersschaut, diensthoofd zorg. Beiden te bereiken op 09/ 358 04 11  

Solliciteren kan tot uiterlijk 24/11/2021 

Hou er rekening mee dat PCGS zich het recht voorbehoudt om een vacature vervroegd af te sluiten 
als er voldoende kandidaten zijn. Wacht dus niet tot de deadline als je interesse hebt. 
 
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 werken & leren onder 
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. 
 

 
 
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 de personeelsdienst  van Psychiatrische Centrum Gent-Sleidinge: 
 
Jo Van Nieuwenhuyse, personeelsdirecteur tel. 09/358 0 446 of jo.vannieuwenhuyse@pcgs.be 
 
Els Ryckaert, medewerker personeel, tel.09/358 0 440 of  els.ryckaert@pcgs.be 
Tom Baert, medewerker personeel, tel.09/225 82 96 of  tom.baert@pcgs.be 
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