VACATURE PROJECTMEDEWERKER (0,5 VTE tot minimum eind 2023)
Context
In het kader van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid en het protocolakkoord betreffende de
versterking van de psychologische zorg in de eerste lijn zoeken de Oost-Vlaamse netwerken geestelijke
gezondheid (RADAR, Het PAKT en GG ADS) een projectmedewerker.
Deze projectmedewerker zal, in afstemming met de lokale coördinatoren en de netwerkcoördinatie
van de netwerken geestelijke gezondheid het implementatieproces van de conventie ‘psychologische
functies in de eerste lijn’ faciliteren, in een co-creatie met de drie netwerken geestelijke gezondheid
en de Oost-Vlaamse eerstelijnsactoren.

Opdracht
De projectmedewerker werkt ondersteunend en verbindend samen met de netwerkcoördinatie in de
drie Oost-Vlaamse netwerken geestelijke gezondheid en de lokale coördinatoren. Hij/zij is
verantwoordelijk voor:
•
•
•

Het voorbereiden, ondersteunen en opvolgen van de provinciale afstemming en de hieruit
volgende opdrachten
Het ondersteunen in het opstellen van een afgestemde rapportage
Het formuleren van regionale feedback inzake populatiemanagement aan de lokale
coördinatoren

De projectmedewerker ondersteunt de lokale coördinatoren bij:
• Het implementeren en bewaken van de provinciale visie i.k.v. de implementatie van de
conventie
• Het installeren en bewaken van uniformiteit tussen de lokale samenwerkingsverbanden waar
wenselijk/ mogelijk
• Het opstellen, implementeren en opvolgen van een visie/jaarplan inzake vorming, intervisie
en supervisie.
• Het voorbereiden en verspreiden van regio-overstijgende communicatie
• Het gezamenlijk implementeren en opvolgen van een kwaliteitscultuur
De projectmedewerker fungeert vanuit een netwerkgerichte houding als aanspreekpunt voor
praktische en inhoudelijke regio-overstijgende vragen. Hij/zij werkt in synergie met de lokale
coördinatoren en de netwerkcoördinatie van de drie netwerken geestelijke gezondheid, neemt een
neutrale en integere positie in ten aanzien van partners en behartigt de belangen van de hervormingen
binnen geestelijke gezondheidzorg.

Profiel:
•

•

•

•

Technische vaardigheden:
o Je bent analytisch ingesteld en bewaart het overzicht over het provinciale
implementatieproces
o Je kan procesmatig denken en bestaande processen optimaliseren
o Je werkt gestructureerd en planmatig jouw taken af
o Je hebt affiniteit in het werken met cijfers en statistische rapporten
o Je bent ondernemend, dynamisch, creatief en oplossingsgericht
o Je kan collega’s achter een gezamenlijke visie scharen.
Sociale en communicatieve vaardigheden:
o Je hanteert een open communicatiestijl
o Je kan vlot de meest relevante informatie filteren
o Je werkt verbindend en stimuleert samenwerking en uitwisseling
o Je kan schriftelijk en mondeling duidelijk communiceren
Kennis:
o Kennis hebben van het institutionele landschap (verdeling van bevoegdheden op
federaal/gewestelijk en gemeenschapsniveau) en de werking van de eerstelijnszones
o Je werkt zeer vlot met gangbare ICT-toepassingen (word, excel, sharepoint,…) en
bent bereid je, indien nodig, bij te scholen in kwaliteitsbeleid en/of
populatiemanagement/ datamonitoring en de bijhorende softwarepakketten (bv.
PowerBI, Google Analytics,…)
Algemeen:
o Je signaleert provinciale drempels of knelpunten en formuleert hiervoor gepaste
antwoorden.
o Je draagt integriteit en confidentialiteit hoog in het vaandel. Je bent discreet en hebt
een neutrale houding ten opzichte van alle partners van het netwerk.
o Je bent mobiel en blijft in voortdurend contact met de lokale coördinatoren en de
leden van de provinciale stuurgroep. Je beschikt aldus ook over een rijbewijs en
wagen voor dienstverplaatsingen.

Ons aanbod
• Je komt terecht in een nieuw samengesteld team
• Onmiddellijke indiensttreding in een halftijds contract tot min. eind 2023 (met kans op
verlenging)
• Verloning overeenkomstig met IFIC 17
• Standplaats/werkgever: nog te bepalen.

Solliciteren
• Bezorg uw motivatiebrief en CV uiterlijk op 29/08/2022 via netwerkcoordinatie@psy-ovl.be.
De sollicitatiegesprekken gaan door op 05/09/2022.
• Bijkomende informatie over deze vacature kan u opvragen bij
o Ilse De Neef (ilse.deneef@pakt.be - 0490 44 59 53)
o Toon Langeraert (toon.langeraert@psyche.be - 0474 03 98 72)
o Vanessa De Roo (netwerkcoordinator@ggzads.be - 0495 29 56 35)

