Vacature: coordinator implementatie
eerstelijnspsychologische zorg Limburg
De veranderingen die de afgelopen jaren binnen de geestelijke gezondheidszorg in België
hebben plaatsgevonden tonen aan dat er al een aantal belangrijke mijlpalen zijn bereikt voor
de implementatie van een gemeenschapsgerichte zorg. De benadering via GGZ netwerken
is operationeel georganiseerd rond de behoeften van gebruikers en hun omgeving. De
nieuwe rol van de klinisch psycholoog / orthopedagoog maakt deel uit van deze hervorming
binnen de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. De federale overheid maakt vanaf
2019 jaarlijks (2019 – 2022) 22,5 miljoen euro vrij voor het organiseren van een eerstelijns
psychologische functie (ELP). Het betreft een eerste stap om een hulp- en zorgsysteem uit te
werken voor volwassenen (18 – 65 jaar) met milde psychische problemen waaronder angst,
depressieve klachten en problematisch alcoholgebruik. Dit nieuwe aanbod wordt
georganiseerd in aanvulling op het bestaande en gelinkt aan, enerzijds de
eerstelijnsgezondheidzorg (via de huisarts) en anderzijds de gespecialiseerde geestelijke
gezondheidszorg (via de netwerken 107 - functie 1). Deze visie past in de filosofie van de
hervorming binnen de geestelijke gezondheidszorg, met name een holistische en
geïntegreerde aanpak.
In Limburg kiezen de GGZ netwerken RELING en NOOLIM ervoor om de ELP samen uit te
rollen. Op deze manier garanderen ze voor de ganse provincie een gelijke werkwijze en
spreiding van het aanbod. Ze baseren zich hiervoor op de werkingsregio’s van de
eerstelijnszones.
Voor de organisatie en implementatie van deze eestelijnpsychologische zorg zijn de
netwerken Reling en Noolim op zoek naar een coördinator. Deze coördinator wordt
aangestuurd door de netwerkcoördinatoren.
Opdracht
De coördinator zal instaan voor de organisatie en implementatie, hierbij zijn onderstaande
taken alvast geïmpliceerd:










de selectie van de klinisch psychologen / orthopedagogen voor de ELP functie
de realisatie van opleiding (over het netwerk) en intervisie voor de ELP therapeuten
de opvolging van het afsluiten en beëindigen van contracten met de ELP therapeuten
het zoeken naar en bespreken van locaties bij toegestane netwerkpartners waar de
ELP kan worden aangeboden
de spreiding van het beschikbare contingent aan sessies over de 8 eerstelijnszones
het organiseren van een facturatieproces in nauw overleg met de facturerende
ziekenhuizen
het bijhouden en publiceren van ELP therapeuten lijst met hun coördinaten
de integratie van de ELP in de globale hervormde GGZ
de medewerking aan het evaluatieonderzoek





de implementatie van een agendabeheer- en registratiesysteem in functie van een
vlotte doorverwijzing tussen artsen en klinisch psycholoog/orthopedagoog en
monitoring van hoeveelheid en spreiding van sessies.
mogelijkheid ontwikkelen dat klinisch psychologen en orthopedagogen zelf de
verzekerbaarheid van de patiënten kunnen raadplegen (toegang tot MyCareNet) en
voorzien van manier om elektronisch en op een beveiligde manier te kunnen
communiceren met verwijzers en andere hulpverleners (gebruik van eHealthbox).

Profiel
Voor deze functie zijn we op zoek naar een master in de psychologie. Deze psycholoog
beschikt over onderstaande kennis, ervaring en vaardigheden:
 goede kennis van de werking van de eerstelijnsgezondheidszorg
 goede kennis van de (netwerken) GGZ
 ervaring als psycholoog, minimaal 5 jaar
 vaardigheden op vlak van projectmanagement
 vaardigheden op vlak van netwerking en communicatie

Aanbod
 We bieden een contract van bepaalde duur voor 1 jaar
 Jobtime 0.5 VTE
 Barema 1.80
 Contract bij één van de netwerkpartners, mogelijk via terbeschikkingstelling
 Onmiddellijke indiensttreding
Meer informatie over deze vacature kan u bekomen via de netwerkcoördinatoren.
Motivatiebrief en CV kunnen tot 1 februari verstuurd worden naar deze
netwerkcoördinatoren.
Noolim, Johan Sijm: netwerkcoordinator@noolim.net
Reling, David Dol: david.dol@reling.be

