
Dienstverantwoordelijke Oncologisch Psychosociaal Support Team (M/V), 
Campus Aalst 

 
Heb jij ambitie om een leidinggevende functie op te nemen binnen de zorg? En is de wereld van de oncologie jou 

niet onbekend? Dan hebben wij de ideale opportuniteit voor jou!  

Voor het oncologisch psychosociaal support team (OPST) zijn we op zoek naar een teamverantwoordelijke die de 

aansturing van een multidisciplinair team op zich kan nemen. Het OPST staat in voor het organiseren en 
implementeren van optimale en uniforme psychosociale oncologische zorg binnen de Oncologie. Het team 

bestaat uit 5 klinisch psychologen, 5 sociaal verpleegkundigen/maatschappelijk werkers en 8 verpleegkundig 
consulenten/specialisten. Er wordt MOC overschrijdend gewerkt met aandacht voor de specifieke noden van de 
patiënten en hun naasten binnen de diverse pathologieën. 

Taakomschrijving 

• Je organiseert en beheert de zorgverlening binnen het Oncologisch Psychosociaal Support Team met de 

betrachting een kwalitatief hoogstaande service te leveren aan patiënten, verwijzende artsen en 
collega’s. 

• Je zorgt voor een inhoudelijke en vormelijke ondersteuning van het programma oncologie voor wat 

betreft de psychosociale zorg. 

• Je schept en bewaakt de voorwaarden zodat iedere patiënt kwalitatief hoogwaardige zorg ontvangt die 

op een éénduidige wijze wordt verleend. 

• Je volgt tendensen in de zorg, ontwikkelt, vertaalt, implementeert en bewaakt de kwaliteit van zorg. 

• Je zorgt voor continuïteit van de zorg door een correcte personeels- en werkplanning. Je stelt hiervoor 
de nodige procedures op en zorgt voor correcte afspraken en een goede communicatiestructuur. 

• Je bewerkstelligt en bewaakt een personeelskader waarin het team optimaal kan functioneren. Je 

stimuleert maximale ontplooiing van elke werknemer. 

• Je onderhoudt contacten en relaties met andere medewerkers uit hetzelfde of andere departementen. Je 

staat in voor ziekenhuis brede opdrachten gelinkt aan de oncologische zorg. 

• Je organiseert en werkt mee aan functioneel overleg omtrent de zorgorganisatie en samenwerking met 
externe organisaties die actief zijn op het terrein van (psychosociale) oncologie. 

• Je staat in voor de eigen beroepsontwikkeling en het onderhouden en aanleren van de voor de functie 

relevante vaardigheden. 

Profiel  

• Je beschikt over een master diploma en hebt kennis van en ervaring in de oncologie. 

• Je hebt aantoonbare ervaring in een leidinggevende of management functie. 

• Je bent psychosociaal georiënteerd, communicatief en luistert aandachtig naar de mening van anderen. 

• Je bent geëngageerd, besluitvaardig en weet anderen ook te overtuigen van de gemaakte beslissingen. 

• Je kan duidelijk en to the point een boodschap meedelen, bovendien ben je een ‘krak’ in plannen en 
organiseren. 

Herken jij jezelf in dit profiel? Aarzel niet en solliciteer nu! 

Aanbod  

Het betreft een voltijds contract van onbepaalde duur. 

Voor meer informatie kan je vrijblijvend contact opnemen met Pascal Vanmeenen, Zorgzonemanager, op het 
nummer 053/72 48 75. 

https://www.olvz.be/vacatures/jobs-in-olv-ziekenhuis 
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