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Het Limburgs netwerk geestelijke gezondheid kinderen & jongeren 
Ligant 

zoekt een coördinator voor de implementatie voor de 
eerstelijnspsychologische zorg in Limburg 

contract van bepaalde duur 

 
De huidige gezondheidscrisis heeft een impact op het welbevinden van de brede bevolking. 
Iedereen van jong tot oud voelt de veranderingen en ervaart bezorgdheden. De nood aan 
eerstelijnspsychologische inschatting en zorg is meer dan ooit nodig en prangend! 
 
Het eerstelijnspsychologisch-project, waarbij klinisch psychologen / orthopedagogen 
eerstelijnspsychologische zorg bieden aan volwassenen vanaf 18 en tot 65 jaar binnen een 
terugbetalingsregeling voor cliënten, werd meer dan een jaar geleden opgestart. Op dit 
moment en mede in het kader van de huidige corona-crisis is er door de FOD een uitbreiding 
van dit project naar kinderen en jongeren en naar ouderen uitgewerkt. 
 
Voor de organisatie en implementatie van deze eestelijnpsychologische zorg is het netwerk 
Ligant op zoek naar een coördinator.  
 
Jouw uitdaging 

• Je brengt de eerstelijnspsychologische functie onder de aandacht in het 
hulpverleningslandschap.  

• Je maakt dit aanbod en de programma’s van het netwerk Ligant kenbaar bij verwijzers.  

• Je realiseert een opleiding over het netwerk en intervisie voor de ELP therapeuten 

• Je zorgt voor verbinding tussen diensten in de eerstelijnszorg.  

• Je zoekt naar locaties toegestane netwerkpartners en maakt hierover concrete 
afspraken. 

• Je staat in voor de spreiding van het beschikbare contingent aan sessies over de 8 
eerstelijnszones. 

• Je organiseert samen met de coördinator ELP volwassenen een facturatieproces en 
doet dit in nauw overleg het facturerend ziekenhuis 

• Je werkt nauw samen met de coördinator ELP volwassenen 

• Je integreert dit bijkomend aanbod in de het aanbod van het netwerk en binnen de 
programma's van het nieuw geestelijke gezondheidsbeleid  
 
 
 
 

Bijkomende informatie over de programma’s van Ligant vindt u  op www.ligant.be  
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Functievereisten 

• Je hebt een master (klinische psychologie of orthopedagogiek) of een bachelor in de 
sociale wetenschappen (psychiatrische verpleegkunde, maatschappelijk werk, 
orthopedagogie,…) ; 

• Je hebt kennis van de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg. 

• Je hebt een goede kennis van kinder- en jeugdhulpverlening en geestelijke 
gezondheidszorg voor kinderen en jongeren 

• Je hebt – bij voorkeur meerdere jaren - ervaring in het werken in of met 
eerstelijnspsychologische zorg voor kinderen en jongeren;  
 

Jouw troeven: 

• Je bent een kei in netwerken  

• Je hebt sterke communicatieve vaardigheden 

• Je hebt oog voor de positionering van de ELP binnen de ELZ. 

• Je werkt graag samen met andere hulpverleners en kan je expertise en visie van 
eerstelijnspsychologische functie beklijvend en duidelijk overbrengen. 

• Je bent leergierig, kan goed logisch denken en houdt er van uitdagende paden te 
bewandelen.  

• Je hebt vertrouwen in je eigen krachten en beschikt over een gezonde dosis 
zelfreflectie. 

• Je bent dynamisch en je beschikt over de vaardigheid om dynamieken te verdragen en 
in beweging te brengen wanneer nodig. 

• Je beschikt over een wagen. 
 
 

Praktische zaken 

• Onmiddellijke indiensttreding 

• Jobtime maximaal 0,5 VTE 

• Contract van bepaalde duur, tot 31 december 2020 

• Verloning volgens barema van de juridische werkgever 
 

Herken je jezelf in dit profiel en heb je al goesting om aan de slag te gaan met deze opdracht, 
dan willen we graag je CV en een motivatiebrief of - mail ontvangen, gericht aan: 
 

 

Veerle Umans 
netwerkcoördinator van Ligant  
M 0472 61 47 32 
E vacatures@ligant.be 
 

 
Solliciteer ten laatste op 19 juni 2020. Een eerste selectie gebeurt op basis van brief en CV. 
 

! De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 22-26 juni 2020 ! 
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