Samenwerkingsverband
Jeugdhulp Gezin Centraal
Noord-Limburg
Vacature
Eerstelijnspsycholoog ‘Gezin Centraal’ (M-V) – deeltijds en
voltijds – indiensttreding 1 april 2019
Omschrijving
‘Gezin Centraal Noord-Limburg’ is een nieuw en innovatief samenwerkingsverband. Het
samenwerkingsverband bundelt alle voorzieningen die in Noord-Limburg een aanbod realiseren
samen met de lokale besturen, netwerken en andere initiatieven die diensten en zorg aanbieden aan
kinderen, jongeren en/of hun gezinnen. Dit nieuwe samenwerkingsverband engageert zich om de
jeugdhulp meer toegankelijk te maken voor en af te stemmen op gezinnen met kinderen en
jongeren.
Samen gaan we voor 1 gezin – 1 plan waarbij we het gezin en de jongeren centraal stellen. Het
gezin/jongere staat aan het roer van zijn hulpverleningstraject.
Het gezin/jongere bepaalt de hulp, het samenwerkingsverband Gezin Centraal ondersteunt hen waar
het nodig en wenselijk is. ‘Gezin Centraal Noord-Limburg’ zet in op de sterktes van het gezin/jongere
en hun netwerk en werkt samen aan een ‘traject op maat‘. Het gezinsplan helpt het gezin/jongere
en zijn netwerk een breed antwoord te bieden op hun noden.
Het team van ‘Gezin Centraal Noord-Limburg’ bestaat uit generalisten en specialisten die samen met
de gezinnen met kinderen en jongeren en hun netwerk deze maattrajecten sterk en soms
aanklampend in handen nemen.

Competenties
De eerstelijnspsycholoog (ELP) beschikt over een brede waaier aan competenties.
Als ELP:
▪ ben je vertrouwd met de brede waaier aan psychische problemen;
▪ ben je specialist in detectie en assessment van psychische problemen;
▪ is het een meerwaarde om klinische ervaring te hebben binnen de geestelijke gezondheid;
▪ kan je snel verbinding maken met cliënten, ben je meelevend, niet veroordelend, respectvol
en begripvol;
▪ ben je vertrouwd met de bestaande kortdurende interventies en in staat om in functie van
de noden en de voorkeuren van de cliënt interventies toe te passen;
▪ beschik je over communicatieve gespreksvaardigheden om alle doelgroepen op een
respectvolle en helpende manier tegemoet te treden;
▪ ben je vertrouwd met kortdurende interventies en de bestaande mogelijkheden op het vlak
van zelfhulp, online interventies en groepswerking;
▪ is het een meerwaarde als je groepssessies over psycho-educatie kan organiseren, leiden en
opvolgen;
▪ ken je de sociale kaart van het aanbod in de regio, kan je de sociale kaart van het aanbod in
de regio goed overzien en kan je een positieve samenwerking bewerkstelligen met de
partners;
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ben je een teamspeler en breng je inzichten rond geestelijke gezondheid binnen in het Plantrekkersteam;
ben je een netwerker (in de relatie met het lokale aanbod);
ben je flexibel ingesteld
werk je zo efficiënt mogelijk om de vraag te kunnen beantwoorden. De ELP werkt namelijk
met veel cases tegelijk naast de vele andere taken (zoals bv. relaties met het netwerk
onderhouden, informatie-uitwisseling met de huisarts, registratie en monitoring, etc.);
kan je vlot omgaan met de onvoorziene situaties en vragen met betrekking tot psychische
problemen die zich voordoen;
kan je meebouwen aan een hulpaanbod aan gezinnen dat innovatief aan de slag gaat om zo
laagdrempelig mogelijk, dicht bij de gezinnen en op maat van de gezinnen perspectief te
kunnen bieden;
ben je in het bezit van een rijbewijs en beschik je over een eigen wagen;
ben je digitaal geletterd;
is het een pluspunt als je kennis hebt van meerdere talen en culturen;
kan je minimaal 5 jaren beroepservaring voorleggen.
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Je maakt deel uit van een dynamisch team dat dicht bij de gezinnen kan werken en gebruik
kan maken van een ruimer bestaand netwerk.
Je krijgt een contract bij een CGG binnen het samenwerkingsverband. Je verloning en je
arbeidsvoorwaarden hangen af van het paritair comité dat je tewerkstelling regelt.
Je wordt binnen het samenwerkingsverband Gezin Centraal aangeworven voor minstens 19u
dat al dan niet gecombineerd kan worden met een bestaand contract binnen je huidige
organisatie;
Je krijgt een contract van onbepaalde duur binnen het samenwerkingsverband met een
minimum engagement van één jaar;
Je krijgt de nodige materiële middelen ter beschikking;
Je start binnen het samenwerkingsverband vanaf 1 april 2019.

Heb je interesse?
Ben je geïnteresseerd om je aan te sluiten bij ons samenwerkingsverband Gezin Centraal NoordLimburg dan verwachten wij
▪ Een master diploma in de klinische psychologie of hiermee gelijkgesteld.
▪ Een bijkomende opleiding (ELP of psychotherapie) strekt tot de aanbeveling alsook een
aantal jaren relevante ervaring.
▪ Jouw brief met motivatie ten laatste tegen 1 februari 2019 gericht aan Dhr. Berx op het
emailadres guido.berx@pietersimenon.be
▪ Eén geschreven positieve referentie en
▪ één uitgeschreven expertise van jezelf in maximum 250 woorden
▪ Dat je bereid bent te werken in een variabel uurrooster
De selecties zullen plaats vinden op 20 en 21 februari 2019 vanaf 9u.
Voor meer info over de vacature kan je steeds terecht bij Guido Berx, Caroline Vanderhallen
(0489/918127) of Marc Goossens (011/542362)

of op het infomoment “RTJ-parlé” op 10 januari 2019 om 19u in BT Sint-Elisabeth te Wijchmaal-Peer.
We garanderen een discrete behandeling van uw kandidatuur.

