Vacaturebericht
(referentienummer KB11 ma)

Eerstelijnspsycholo(o)g(e)
voor kinderen en jongeren (19u)
Vervangingscontract
We zoeken voor 19 uur per week een eerstelijnspsycholoog (ELP) die vanuit CGG De Pont wordt
gedetacheerd in het kader van 1 Gezin 1 Plan van Trawant. Het gaat over een tijdelijk contract in
het kader van een zwangerschapsvervanging en dit voor een periode van 5 maanden vanaf
19/11/2021 tot en met 4/4/2022.
De eerstelijnspsychologische opdracht kadert binnen het regionale samenwerkingsverband
Trawant (www.jeugdhulptrawant.be). Vanuit de Vlaamse beleidsvisie “Jeugdhulp 2.0” werd via de
capaciteitsuitbreiding van “1 Gezin 1 Plan” de jeugdhulp versterkt. Er werd eveneens een
eerstelijnspsychologische functie voor kinderen en jongeren geïnstalleerd in de 5 eerstelijnszones
van het werkingsgebied (Mechelen, Lier, Willebroek, Boom en Heist-op-den-Berg).
Vanaf 2021 wordt in elk van deze eerstelijnszones een uitbreiding van uren gedaan tot 19u.
Je zal worden ingezet in ELZ Rupelaar voor 19u.
Het ELP team is samengesteld met de 5 ELP’s uit deze eerstelijnszones en komt om de 14 dagen
samen voor casusbesprekingen.

Functie-inhoud:
o Als ELP detecteer je psychische problemen via uitgebreide vraagverheldering en stel je een
duidelijke indicatiestelling voor begeleiding of behandeling op eerste of tweede lijn.
o Je ondersteunt daarbij de partners uit het samenwerkingsverband Trawant en andere
hulpverleners die met kinderen en jongeren werken, zodat signalen van psychische
problemen bij kinderen en jongeren sneller herkend worden en aangepaste zorg krijgen. Je
sluit daartoe oa. aan op de intervisie van het aanmeldingsteam van 1G1P in jouw ELZ.
o Je verstrekt laagdrempelige, kortdurende en vlot toegankelijke begeleiding aan kinderen en
jongeren en/of hun ouders met milde tot matige psychische klachten die met een beperkt
aantal contacten kunnen worden geholpen.
Dit impliceert onder andere:
- Screening van de aanwezigheid van psychische problemen bij kinderen en jongeren.
- Kortdurende psychologische begeleiding (5 gesprekken) van enkelvoudige psychische
problemen, vanuit een krachtgerichte- en ontwikkelingsvisie op een probleemoplossende
en motiverende wijze, met het oog op verhogen van veerkracht, zelfredzaamheid en
autonomie van het kind, jongeren, ouders en gezin.
- Ernstige, meervoudige of complexe psychische problemen verwijzen naar de
gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg of andere partners in de jeugdhulpverlening.
Je zorgt voor warme overdracht.
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Functieprofiel
- Je hebt een master in de klinische psychologie.
- Je hebt minstens 3 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.
- Specialisatieopleiding in de eerstelijnspsychologie is een troef.
- Je hebt inzicht in de structuur van de geestelijke gezondheidszorg en
jeugdhulp in Vlaanderen.
- Je hebt een goede kennis van psychische en psychiatrische problematieken bij kinderen
en jongeren, waardoor je in staat bent om zich ontwikkelende of aanwezige
psychische/psychiatrische problematiek vroegtijdig te detecteren en toe te leiden naar de
juiste hulpverlening.
- Je beschikt over een auto en een rijbewijs en bent bereid je te verplaatsen in functie van je
opdrachten.
- Je bent vlot en flexibel in samenwerking, je bent daarnaast erg zelfstandig.
ELP Trawant is een jong en nieuw project, wat betekent dat je veel ruimte krijgt om dingen
zelf en/of met de andere ELP uit te werken, dit betekent daarnaast ook dat je
onduidelijkheid en onzekerheid moet kunnen verdragen.
- Je neemt makkelijk initiatief en bent assertief genoeg om moeilijkheden in de
samenwerking aan te kaarten met partners, collega’s, leidinggevende.

Aanbod:
- Aanvang 19/11/2021.
- Contract van bepaalde duur van 5 maanden
- Vergoeding volgens het wettelijke CGG barema, minimum 3 jaar anciënniteit.
Overname van relevante werkervaring.
- Eindejaarspremie.
- Laptop en GSM wordt voorzien.
- Vergoeding voor woon-werk-verkeer, mogelijkheid tot maximale fietsvergoeding.
- Vergoeding voor dienstverplaatsingen met de auto en omniumverzekering.
Mogelijkheid tot gebruik van de e-dienstfietsen
- Extra verlofdagen: 2 dagen aanvullende vakantie en 3 bijkomende betaalde feestdagen en
volgens anciënniteit en leeftijd respectievelijk anciënniteitsverlof en leeftijdsverlof (vanaf
35 jaar 5 dagen extra verlof, vanaf 45 jaar 12 dagen extra verlof, enz.)
- Een boeiende en ondersteunende werkomgeving in een dynamisch en enthousiast team.
Solliciteren: Uiterlijk tot 22 september 2021. Sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op 30/9 in
de namiddag in het CGG te Mechelen. Gelieve hiermee rekening te houden. Er wordt geen andere
mogelijkheid voorzien voor sollicitatiegesprek.
➔ Sollicitatie met motivatiebrief én cv enkel via e-mail met vermelding van het
referentienummer KB11 ma) verzenden naar Kim Leën, coördinator,
kim.leen@cggdepont.be met een kopie aan Bob Cools, directeur,
sollicitatie@cggdepont.be
! ENKEL DE E-MAILS MET DIT REFERENTIENUMMER DIE OP BEIDE E-MAILADRESSEN WERDEN VERZONDEN, ZULLEN
EEN ANTWOORD KRIJGEN !
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