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Psychiatrisch verpleegkundige (M/V/X) – CONTRACTUEEL        

Bachelor in de verpleegkunde of vroedkunde  

FOD Justitie – DG EPI 

 
 

 JOBINHOUD 
 
Als Psychiatrisch verpleegkundige werk je samen met je collega’s van een multidisciplinair zorgteam 
aan de geestelijke gezondheid van gedetineerden met een psychiatrische problematiek. We zoeken 
collega’s voor de psychiatrische afdelingen en voor het klinisch observatiecentrum: 
 
Als psychiatrisch verpleegkundige in een psychiatrische annex of ABM: 
 

 Je staat mee in voor de bejegening en behandeling van de patiënt (met name geïnterneerden, 
veroordeelden/beklaagden met een psychiatrische problematiek) met het oog op stabilisatie 
en/of verbetering van de psychische en fysische gezondheid door bijvoorbeeld: 

o het geven van psycho-educatie (door middel van therapeutische activiteit, medicatie-
bedeling,…); 

o het aanbod en begeleiding m.b.t. de persoonlijke- en celhygiëne. 
 Je werkt in samenwerking met de psychomedische zorgequipe een individueel behandelplan 

uit. 
 Je biedt een cliëntgerichte dienstverlening aan (bijvoorbeeld d.m.v. individuele gesprekken en 

individuele begeleiding) en bouwt een goede relatie op met de andere actoren in de 
gevangenis. 

 Je verleent verpleegkundige zorg: je voert zowel verpleegkundige handelingen als medische 
handelingen uit die je door de arts zijn toevertrouwd volgens de wettelijke bepalingen en 
volgens de procedures gevalideerd door de Dienst Gezondheidszorg van de Gevangenissen. 

 Je begeleidt en ondersteunt zorgverleners en personeel van de gevangenis. 
 Je onderhoudt goede relaties met externe organisaties die zowel binnen als buiten de 

gevangenissen optreden. 
 Je vertegenwoordigt de Dienst voor Gezondheidszorg en promoot zodoende de gezondheids-

zorg in de gevangenis. 

  
Als psychiatrisch verpleegkundige in het Klinisch Observatie Centrum: 
 

 Je observeert en evalueert de fysieke en psychische toestand en de sociale situatie van 
personen evenals de verschillende risico’s om het college van deskundigen een zo volledig 
mogelijk beeld en voorlopige conclusie van de patiënt te kunnen overmaken. 

 Je organiseert en begeleidt de dagstructuur om de in observatie gestelde gedetineerden te 
kunnen observeren in verschillende omgevingen. 

 Je verleent assistentie aan de medische dienst bij het uitvoeren van verpleegkundige 
handelingen. 

 Je beantwoordt vragen van de begeleide personen, hun verwanten en/of betrokken partijen 
beantwoorden om de in observatie gestelde gedetineerde én het team van objectieve 
informatie te voorzien. 

 Je staat in voor het verzekeren van de administratieve opvolging van de begeleiding en voor 
het klasseren van informatie zodat voor elke persoon een volledige historiek beschikbaar is. 

 Je ontwikkelt je kennis en gebruikt deze in de begeleidingsmethodes om de eigen 
geloofwaardigheid en efficiëntie bij de begeleiding te verhogen. 

 Je komt tussenbeide in onverwachte situaties (eventueel crisissituaties) betreffende fysieke, 
psychische of sociale aspecten door te kiezen uit alternatieve oplossingen om de situatie te 
stabiliseren. 
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 WERKGEVER 

 
Als Psychiatrisch verpleegkundige werk je binnen een zorgequipe van de Dienst Gezondheidszorg 
Gevangenissen van de FOD Justitie.  
 
Je kan tewerkgesteld worden op de afdeling sociaal verweer van een penitentiaire inrichting van of in 
het beveiligd klinisch observatiecentrum (BKOC) te Brussel.  
 
De mentale impact van een leven in de gevangenis is niet te onderschatten. Daarom ondersteunen 
verschillende diensten van de FOD Justitie gedetineerden bij elke stap van hun straf. 
 
Of ze nu net vrije maatschappij verlaten of er terug in moeten integreren. Wij maken hen klaar om, als 
het moment daar is, het beste te halen uit hun nieuwe kans. We willen daarbij niet alleen een verschil 
maken voor de maatschappij maar ook voor elkaar. In een unieke werkomgeving waar we veel kennis, 
maar ook veel steun kunnen vinden bij onze collega’s. Ook de zorgequipes dragen hiertoe bij: zij staan 
in voor de psychiatrische behandeling en bejegening van gedetineerden met een psychiatrische 
kwetsbaarheid. Deze geïnterneerden en gedetineerden met een psychiatrische problematiek verblijven 
in een psychiatrische afdeling van de gevangenis of in een instelling voor Sociaal Verweer De 
zorgteams maken deel uit Dienst gezondheidszorg (GZG) van de inrichting. Een zorgteam staat onder 
leiding van een psychiater en gecoördineerd door een psycholoog. Dit team bestaat uit volgende 
disciplines: psycholoog, psychiater, opvoeder, psychiatrisch verpleegkundige, bewegingstherapeut, 
maatschappelijk assistent en ergotherapeut. 
 
Daarnaast zoeken we ook mensen voor het Beveiligd Klinisch Observatiecentrum (BKOC) te 
Brussel.  In het BKOC worden in observatie gestelde gedetineerden die onder toezicht geplaatst zijn in 
psychiatrische annexen geobserveerd en geanalyseerd om een globaal beeld te krijgen van het 
functioneren van de gedetineerde in diverse levensdomeinen. Als psychiatrisch verpleegkundige sta je 
in voor het organiseren van een psychiatrisch verpleegkundig aanbod gedurende de 
inobservatiestelling om de fysieke en psychische mogelijkheden en beperkingen van de in observatie 
gestelde gedetineerde in kaart te brengen voor het college van deskundigen, aangesteld door de 
rechtbank. Indien je aan de slag gaat in Brussel, dien je er rekening mee te houden dat je op termijn de 
overstap maakt naar Haren. Midden 2022 opent de nieuwe gevangenis van Haren.  
 
De FOD Justitie speelt een actieve rol met betrekking tot wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke 
bevoegdheden. Het doel is bij te dragen tot een harmonieuzere relatie tussen de persoon in de straat 
en justitie. Ze biedt haar 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur 
die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten al deze medewerkers 
zich dagelijks in voor een betere justitie. 
 
De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanmogelijkheden dragen bij tot het 
welzijn van onze medewerkers. In dat verband legt onze organisatie de nadruk op de uitwisseling van 
kennis, de ontplooiing van talenten en de verwezenlijking van ideeën om samen onze doelstellingen te 
bereiken. Maatschappelijk engagement is in onze ogen net zo belangrijk. De FOD Justitie streeft ernaar 
een open en moderne organisatie te zijn, die meegaat met haar tijd en oog heeft voor de veranderingen 
binnen de samenleving. 
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 PROFIEL 

 
Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:  
 

 Diploma van gegradueerde/professionele bachelor in de verpleegkunde of vroedkunde 
uitgereikt door een Belgische hogeschool na tenminste 3 jaar studie of gerechtigd zijn één van 
deze titels te voeren. 

Gedragsgerichte competenties: 
 

 Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, 
levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten. 

 Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen 
aan de oplossing van conflicten tussen collega's. 

 Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit. 
 

Opgelet! Een goede motivatie en een correcte visie op de dienst/FOD Justitie en de functie zijn 
belangrijk (x2). 
 
Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en 
in de lijst van geslaagden opgenomen worden. 
 
Pluspunten: 

 
 diploma/certificaat van psychiatrisch verpleegkundige 
 ervaring in begeleiden van groepssessies psycho-educatie 
 kennis van een vreemde taal gelet op de multiculturele context 

 
 

 AANBOD 
 
Binnen de penitentiaire instellingen word je aangeworven als Penitentiair technisch deskundige – 
psychiatrisch verpleegkundige via een contract van bepaalde duur met de bijhorende weddeschaal 
BS1. 
 
Minimum aanvangswedde: 33.536,56 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, 
reglementaire toelagen niet inbegrepen). 
 
Extra premies en toelagen: 
 

 een premie onaangenaamheden van 25 euro netto per maand 
 specificiteitstoelage van 669,31 EUR (bruto per jaar) 
 een toelage voor onregelmatige prestaties (flexipremie) 
 een vergoeding voor de avond-en nachtprestaties; zaterdagvergoeding aan 150% 
 dubbele vergoeding voor prestaties op zon -en feestdagen   

 
Voordelen: 
 

 mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (enkel voor de Brusselse 
inrichtingen) 

 uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
 voordelige hospitalisatieverzekering 
 gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
 voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart 
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 mogelijkheid voor een fietsvergoeding 
 bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 
 mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen 
 26 dagen verlof per jaar en bijkomend 3 reglementaire feestdagen, 2 brugdagen en 

recuperatiemogelijkheid van de verlofdagen tussen kerst en nieuwjaar 
 mogelijkheid om te werken in een 36-uren week. 

 
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale 
overheid op BOSA ( https://bosa.belgium.be/nl ), het portaal van het federale personeel. 
 
 
Aanstellingsvoorwaarden: 
 
Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum: 
 

 Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of 
Zwitserland 

 de burgerlijke en politieke rechten genieten 
 een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

 
 

 SELECTIEPROCEDURE 
 
Screening deelnemingsvoorwaarden: 
 
Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie profiel).  
 
Interview: 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Profiel’) overeenkomen met de 
jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het 
werkterrein. 

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. 

 
En als je geslaagd bent? 
 
Word je zo snel mogelijk gecontacteerd zodat we een contract kunnen opstellen.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 


