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VACATUREBERICHT (referentienummer KB12 ma) 

De  Federale Overheidsdienst Volksgezondheid geeft de zorgnetwerken geestelijke  

gezondheidszorg de taak om de psychologische functies in de eerste lijn met terugbetaling 

door RIZIV te organiseren en verder uit te bouwen in het eigen werkingsgebied.  

Meer info op : https://pangg0-18.be/elp/ 

Het PROVINCIE ANTWERPEN NETWERK GEEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG voor kinderen en 

jongeren (PANGG0-18  - www.pangg0-18.be ) coördineert dit voor de doelgroep kinderen en 

jongeren (0 tot en met 23 jaar) en hun context wonend in de provincie Antwerpen.  

 

PANGG 0-18 zoekt een halftijdse vervanging voor deze functie van 1 november 2021 tot en 

met 31 december 2022.  De ELP coördinator wordt tewerkgesteld door CGG De Pont 

Mechelen, Rupelstreek. www.cggdepont.be 

Opdracht: 

Coördinatie en implementatie van het gedeeltelijk terugbetaalde zorgaanbod van 

psychologische functies in de eerste lijn.  

Profiel: 

- Je bent in het bezit van een bachelor-of masterdiploma in de menswetenschappen.  

- Je beschikt over ervaring in de eerstelijnszorg en/of geestelijke gezondheidszorg voor 

kinderen en jongeren. 

- Je bent een echte netwerker. Je kan opdrachten zelfstandig organiseren met 

beperkte aansturing maar steeds in afstemming met de actoren binnen het netwerk. 

- Je kan werken binnen een flexibel werkschema. 

- Je bent fan van vernieuwing en organisatorische uitdagingen. 

- Je  bent  in  bezit  van  een  rijbewijs  en  eigen  vervoer  en  bent  bereid  om  je  te  

verplaatsen binnen de provincie Antwerpen. 

- Je beschikt over onderstaande kennis, ervaring en vaardigheden:   

• goede kennis van de werking van de eerstelijnsgezondheidszorg   

• goede kennis van de (netwerken) GGZ  voor kinderen en jongeren 

• ervaring in GGZ / ervaring in de eerstelijnszorg / ervaring in intersectorale 

samenwerking   

• vaardigheden op vlak van projectmanagement   

• vaardigheden op vlak van netwerking en communicatie. 

 

Taakomschrijving: 

- Bevorderen van de integratie van het zorgprogramma  in de globale hervormde 

GGZ.   

- Informeren van netwerkpartners, actoren in de eerstelijnszorg en psychosociale 

diensten, algemene ziekenhuizen over de regionale implementatie van dit 

zorgaanbod.  

COÖRDINATOR PSYCHOLOGISCHE FUNCTIES IN DE EERSTE LIJN BIJ PANGG0-18 

Halftijds vervangingscontract bepaalde duur van 1 jaar 
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- Fungeren als aanspreekpunt voor actoren binnen en buiten de sector met vragen 

over het project. 

- Bekendmaking en verspreiding nieuwe conventie: Ontwikkelen en verspreiden van 

promomateriaal en geven van infomomenten aan partners of andere 

belanghebbenden. 

- (Verdere) uitbouw ambulante psychische zorg: geïnteresseerde kandidaten inlichten, 

samenwerkingsovereenkomsten afsluiten met individuele zorgverstrekkers (op 

zelfstandige basis) en zorgorganisaties (loondienst) op basis van de door het RIZIV en 

netwerk vastgelegde criteria.  

- Inhoudelijk verantwoordelijke voor de website van dit zorgprogramma en het 

bijhouden en publiceren van de lijst van ELP-verstrekkers met hun coördinaten.   

- Onderhouden van de online kenniskring (delen van interessant (werk)materiaal, 

events, beantwoorden van vragen, …). 

- Ontwikkelen en organiseren van opleiding voor de actieve verstrekkers (over het 

netwerk, over het zorgprogramma, thematische vormingen die bijdragen tot 

kwaliteitsbevordering).   

- Organiseren van intervisie en supervisie voor de actieve verstrekkers.  

- Fungeren als aanspreekpunt voor verstrekkers (met praktische en inhoudelijke 

vragen). 

- Ter beschikking stellen en promoten van tools aan doorverwijzers ter ondersteuning 

van indicatiestelling en optimale toeleiding.   

- Contacten en samenwerking met andere coördinatoren (op provinciaalniveau en 

met Vlaamse coördinatoren van de kinder- en jongerennetwerken) om tot goede 

afstemming te komen. 

- Opzetten van lokale samenwerkingsverbanden (op de eerste lijn).  Afspraken maken 

met actoren en structuren in zorg en welzijn over hoe multidisciplinair en geïntegreerd 

werken kan worden gerealiseerd. Opzetten van multidisciplinaire teams met 

eerstelijnsactoren op buurtniveau en netwerken gespecialiseerde ambulante ggz met 

gespecialiseerde actoren. 

- Samenwerking met het facturerend ziekenhuis betreffende de opvolging van het 

afsluiten en beëindigen van samenwerkingsovereenkomsten met verstrekkers, 

monitoring van inzet van het beschikbaar contingent vergoedbare sessies over de 

eerstelijnszones heen volgens de door het netwerk afgesproken verdeelsleutels, … 

- Uitwerken van kwaliteitscultuur. Organiseren van registratie- en evaluatieactiviteiten in 

functie van opvolging, evaluatie en bijsturing van het door het netwerk uitgewerkte 

organisatiemodel ter realisatie van de Riziv-overeenkomst.  

- Opstellen van een jaarverslag voor FOD en RIZIV met alle ondernomen activiteiten en 

analyse van cijfers. 

- Meewerken aan het door de overheid georganiseerde evaluatieonderzoek.  

 

PROCEDURE  

 

Solliciteren kan tot en met 7/9/2021, met CV en motivatiebrief per email met vermelding van 

het referentienummer KB12 ma aan ELP@pangg0-18.be én sollicitatie@cggdepont.be . U 

verneemt ten laatste op 10/9 of uw kandidatuur werd weerhouden. 

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd op 16/9/2021 in de voormiddag voor een 

sollicitatiegesprek met de netwerkcoördinator van PANGG 0-18, de huidige ELP-coördinator 

en de teamcoördinator van CGG De Pont. 

Gelieve dit in uw planning vrij te houden, er wordt geen andere sollicitatiemoment voorzien. 

Bijkomende informatie kan verkregen worden bij de huidige ELP-coördinator Caroline 

Vanderhoeven : ELP@pangg0-18.be of 0485 75 81 01 
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