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Het Limburgs netwerk geestelijke gezondheid kinderen & jongeren 
Ligant zoekt referentiepersoon KOAP 

Kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek 
contract van onbepaalde duur (0.2 VTE) 

 
Naar aanleiding van de gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen & jongeren vormde 
zich in Limburg op 1 juli 2015  Ligant, het netwerk geestelijke gezondheid kinderen & jongeren. Ligant 
bestaat uit alle partners met een aanbod naar kinderen & jongeren met een psychische kwetsbaarheid. 
Samen zetten we in om de programma’s van deze gids vorm te geven binnen Limburg. De missie en 
visie worden door alle partners van het netwerk Ligant nagestreefd. Deze vacature kadert binnen het 
programma Crosslink. Bijkomende informatie over de programma’s van Ligant vindt u op 
www.ligant.be 
 
Werken binnen Crosslink 
Wat?  
Het doel van Crosslink is het delen van kennis en vaardigheden tussen sectoren en deze te 
bundelen om zo ieders professionaliteit inzake geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren te 
verruimen. KOPP en KOAP is een thema waarmee iedere hulpverlener mee in aanraking komt.  
Hulpverleners worstelen soms met het thema, bijvoorbeeld doordat ze het niet gewoon zijn om met 
kinderen te werken of ze te betrekken in het traject dat ze aangaan met de ouder. Maar het kan ook zijn 
dat een jeugdhulpverlener zich te onzeker voelt om een psychiatrische problematiek van een ouder 
bespreekbaar te maken met het kind. Ons doel? Hulpverleners hierin sterker maken. 
 
Hoe?  
Om bovenstaande opdracht te realiseren bouw je als referentiepersoon KOAP volgende initiatieven 
uit:  

- aanbieden van vormingen op maat aan voorzieningen uit diverse sectoren en zorglijnen; 
- consult en advies aanbieden ter ondersteuning van hulpverleners; 
- inzetten op intersectorale verbindingen tussen organisaties uit het 

jeugdhulpverleningslandschap en de geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen; 
- nauwe verbinding tussen thema KOPP en KOAP bewerkstelligen: 

o De referentiepersonen KOPP en KOAP vormen een krachtig duo. Ze geven 
bijvoorbeeld samen twee keer per jaar inhoud aan een driedaagse vorming KOPP 
KOAP voor een intersectoraal samengestelde groep van hulpverleners; 

o De referentiepersonen KOPP KOAP vormen een mini team met de medewerker die 
instaat voor preventieve groepssamenkomsten voor kinderen en jongeren, onderdeel 
van het programma Connect.  

- uitbouwen van een netwerk door:  
o contact te leggen met collega’s uit andere provincies en Familieplatform vzw; 
o een actieve rol opnemen in de provinciale werkgroep KOPP KOAP; 
o deel te nemen aan het Expertenforum, waar diverse referentiepersonen en expertises 

elkaar ontmoeten. 
 
Waar?  
Het programma Crosslink is provinciaal georiënteerd. Samenwerkingen worden regionaal ingebed 
binnen bestaande structuren van jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg.  
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Functievereisten:  

• Je hebt een bachelor of master in de sociale wetenschappen;  

• Je hebt – bij voorkeur meerdere jaren - ervaring in de geestelijke gezondheidszorg voor volwassen; 

• Je hebt ervaring in het werken met (kinderen van) ouders met een afhankelijkheidsproblematiek; 

• Kennis en ervaring in van het jeugdhulpverleningslandschap (in het bijzonder GGZ) is een 
meerwaarde. 
 

Functieprofiel 

• Je bent sociaal en beschikt over goede communicatievaardigheden; 

• Je kan mensen enthousiasmeren en verbinden; 

• Je kan vanuit een brede bril naar anderen en organisaties kijken;  

• 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 werkt graag samen met andere hulpverleners/ervaringswerkers en kan je kennis en visie 

beklijvend en duidelijk overbrengen;  

• Je bent gedreven tot multidisciplinair en intersectoraal samenwerken op basis van respect, 

gelijkwaardigheid en vertrouwen in de expertise van partners; 

• Je hebt sterke plannings- en organisatievaardigheden; 

• Je beschikt over verschillende vormingsmethodieken;  

• Je kan je vlot bewegen doorheen de provincie.   

 
Praktische zaken 

• Jobtime: 0.20 VTE;  

• Contract van onbepaalde duur; 

• Werkplek te bespreken; 

• 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 
ontvangen we graag je CV en een motivatiebrief of - mail, gericht aan: 
 

 

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

 
 
Meer info? Neem dan contact op met Veerle Umans. 
 
Selectieprocedure:  

• Solliciteren kan tot en met 12 maart 2021 

• Eerste selectie gebeurt op basis van brief en CV.  Indien je weerhouden wordt, ontvang je een 
uitnodiging tot deelname aan een selectiegesprek. 

• De selectiegesprekken zijn gepland op woensdag 17 maart 2021 vanaf 13u. 
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