
 

 

 
Hoofdverpleegkundige afdeling verslavingszorg 

 
Campus Alexianen (Boechout) 

Indiensttreding: november 2021  
Voltijds contract van onbepaalde duur 

 
Zorggroep Multiversum 
Zorggroep Multiversum biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in de Antwerpse regio. We zijn er 
voor iedereen met een ernstige psychische aandoening en bieden professionele totaalzorg via diverse 
zorgvormen en in nauwe samenwerking met een breed netwerk. 

Cadenza is de cluster die zich binnen de zorggroep richt op verslaving en dubbeldiagnose. Deze cluster situeert 
zich op campus Alexianen in Boechout en bestaat uit verschillende afdelingen. 
 
Voor de afdeling Cadenza 4 zijn we op zoek naar een hoofdverpleegkundige om deze afdeling te leiden.  
 
De afdeling bestaat uit twee behandeleenheden: 

• Cadenza 4A is een eenheid voor de behandeling van patiënten met een ernstig verslavingsprobleem 
in combinatie met een psychotische stoornis en van patiënten die nog niet helemaal gemotiveerd zijn 
voor abstinentie (“motivatiegroep”).  

• Cadenza 4B richt zich op patiënten met het syndroom van Korsakov en cognitief zwakkere patiënten.  
 
Jouw functie 
• Je geeft leiding aan  het interdisciplinair team van Cadenza 4 en werkt hiervoor nauw samen met de 

beleidspsychiater en zorginhoudelijke coördinatoren. 
• Je neemt een actieve rol op in overlegmomenten waarop het beleid van zowel de eigen afdeling als de 

bredere organisatie wordt vormgegeven. 
• Je maakt deel uit van de clusterstuurgroep, bestaande uit de zorgmanager, collega coördinatoren, 

beleidspsychiaters en zorginhoudelijk coördinatoren van de cluster Cadenza en stemt de afdelingswerking 
af op de afspraken die binnen de cluster gemaakt worden. 

• Je zorgt voor een efficiënte organisatie en bewaakt de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlenging. 
• Je coacht het team als groep en hebt ook oog voor de ontwikkeling van ieder individueel teamlid.  
• Je zet actief in op het onderhouden en uitbreiden van netwerken binnen de eigen organisatie (andere 

afdelingen en clusters, ondersteunende diensten) en buiten de eigen organisatie. 
 
Jouw profiel 
• Je beschikt over een diploma verpleegkunde (bachelor of master). 
• Je hebt minstens 5 jaar ervaring in de gezondheids- of welzijnssector en bij voorkeur ook leidinggevende 

ervaring. 
• Je volgde een kaderopleiding (volgens de wettelijke bepalingen) of bent bereid om deze te volgen. 
• Jouw aanpak wordt gekenmerkt door een coachende en verbindende leiderschapsstijl en samenwerken in 

teamverband is voor jou vanzelfsprekend.  
• Je bent flexibel en communicatief ingesteld.  
• Je herkent je in het DNA van iedere Multiversum medewerker en je draagt onze leiderschapswaarden uit: 

we staan waarderend, met goesting, daadkrachtig en wendbaar in ons werk! 
 
 

 



 

 

Jouw voordelen 

Jouw werk bij onze Zorggroep is veelzijdig, uitdagend en boeiend. Het vraagt betrokkenheid, geeft voldoening 
en verdient waardering. Daarom voeren we een actief medewerkersbeleid dat inzet op een gezonde en 
zorgzame werkomgeving.  
Verder bieden we je: 

• Een boeiende job met veel verantwoordelijkheid en ruimte tot eigen initiatief. 
• Mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen, onder andere via een uitgebreid intern traject voor nieuwe 

leidinggevenden. 
• Een contract van onbepaalde duur met verloning volgens de ziekenhuisbarema’s (IFIC 17) en overname 

van relevante anciënniteit. 
• Een gunstige werkregeling met o.a. extra vakantiedagen en 13 arbeidsduurverminderingsdagen. 
• Maaltijdcheques en gratis hospitalisatieverzekering. 
• Een werkplek in een groene omgeving, een vlotte bereikbaarheid en ruime parkeermogelijkheden. 
• Optie tot fietsleasing via cafetariaplan.  
• Een terugbetaling woon-werkverkeer of fietsvergoeding.  

 
Interesse? 
We horen graag van je! Solliciteren kan eenvoudig via onze jobsite https://multiversum.hro.be/ vóór 
24/10/2021. Voor meer informatie kan je terecht bij Werner Boon (huidige coördinator Cadenza 4): 
werner.boon@multiversum.broedersvanliefde.be of bij Francis De Groot (zorgmanager cluster verslaving en 
dubbeldiagnose): francis.degroot@multiversum.broedersvanliefde.be of telefonisch via het nummer 03 455 75 
31.  


