
 

 

VACATURE 

NETWERKCÖRDINATOR GGZ-SaRA 

 

SaRA is het samenwerkingsverband gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in de regio Antwerpen en 

Voor- en Noorderkempen. Het netwerk staat voor samenwerking en engagement van alle partners om gepaste zorg 

te garanderen voor (complexe) noden van (jong)volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.  

Binnen het netwerk wordt ingezet op het initiëren, faciliteren en realiseren van beleidsdoelstellingen.  

Om onze missie te realiseren zoeken we een gemotiveerde netwerkcoördinator SaRA 50%. 

Gezocht profiel: 

De netwerkcoördinator beschikt over specifieke vaardigheden, waaronder: 

▪ Je hebt zin om je te verdiepen in de sector van de geestelijke gezondheidszorg en andere relevante sectoren. 

▪ Je hebt affiniteit met project-, proces- en verandermanagement. Je krijgt energie van het strategisch 

verbinden van partners en inhoud. Je gelooft in de rijkdom van verschillende perspectieven (zowel 

professionele invalshoek als familie- en cliënt ervaringsdeskundigheid) om te komen tot dialoog en resultaat.  

▪ Netwerken zit in je bloed. Je bent een diplomatische onderhandelaar en weet discreet, neutraal en 

betrouwbaar om te gaan met dynamieken binnen het netwerk. 

▪ Je hebt zin voor initiatief, kan zelfstandig werken en je neemt verantwoordelijkheid. Je kan goed plannen en 

prioriteren, organiseren, werkt nauwgezet, bent flexibel en je kan overweg met deadlines. 

▪ Je beschikt over sterke communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je kan daarbij complexe 

informatie analyseren en synthetiseren. 

▪ Je gaat actief samenwerking aan en schakelt je mee in bij groepsprocessen die relevant zijn voor het netwerk. 

▪ Je beschikt over een sterk reflectief vermogen om processen en je eigen bijdrage hierin vorm te geven. 

▪ Je kan vlot overweg met de meest gangbare PC-toepassingen.  

▪ Je beschikt over eigen vervoer en bent bereid je hiermee te verplaatsen voor de opdracht.  

▪ Diploma master in de humane wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring. 

 

Taakomschrijving: 

▪ Als netwerkcoördinator ondersteun je de partners van netwerk SaRA om in te zetten op complexe 

doelstellingen die gezamenlijk aangepakt dienen te worden. Het is hierbij belangrijk om processen te 

faciliteren, inhoudelijk te verdiepen, proactief en strategisch aanwezig te zijn en te verbinden met het geheel. 

▪ Je werkt actief mee aan het realiseren van de missie, visie en het strategisch plan van het netwerk. 

▪ Je bent mee verantwoordelijk voor het opvolgen van een performante werkstructuur. 

▪ Je verbindt actief met de andere relevante netwerken en stakeholders in de regio. 

▪ Je bent aanspreekpunt voor overheden (federaal, Vlaams en lokaal) met betrekking tot de geestelijke 

gezondheidszorg in de regio.  

▪ Je participeert voor netwerk SaRA aan het overleg met de Vlaamse netwerkcoördinatoren.  

▪ Je vormt samen met een collega netwerkcoordinator een duo om deze functie te realiseren. Je stemt hierbij 

actief af met elkaar, de voorzitters en medewerkers van het netwerk m.b.t. de thema’s die behartigd worden 

(inhoudelijk, communicatie, praktische organisatie). 

 



Ons aanbod: 

▪ Een boeiende en gevarieerde functie in een ruim samenwerkingsverband tussen organisaties. Gelegenheid 

om een netwerk uit te bouwen en ervaring op te doen in het managen van beleidsprocessen.   

▪ Een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur. 

▪ Verloning volgens de IFIC barema’s. 

▪ Vormingsmogelijkheden en intervisie via de FOD Volksgezondheid. 

▪ Indiensttreding: vanaf 26 juli 2021. 

▪ Locatie tewerkstelling en werkgeverschap situeert zich bij een van de partners van netwerk SaRA en wordt 

afgesproken in onderling overleg. 

 

Interesse? 

Stuur je motivatiebrief met CV per mail tegen 18 juni 2021 aan de netwerkcoördinatoren SaRA via 

helga.peeters@netwerksara.be en ewout.vanhove@netwerksara.be.  

Voor meer informatie over SaRA kan je terecht op de website www.netwerksara.be. Voor vragen over de vacature kan 

je contact opnemen met de netwerkcoördinatoren via het nummer 0468/13.05.23 (Ewout Van Hove). 

In de week van 21 juni volgt een eerste selectie op basis van motivatiebrief en CV. Kandidaten die worden weerhouden 

krijgen een schriftelijke proef toegezonden en uitleg over de verdere procedure. 
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