
 

Wij zijn Bethanië en bieden -in dialoog- zorg aan mensen in psychische nood. We zijn 

gespecialiseerd in begeleiding en behandeling van volwassenen met een psychische 

kwetsbaarheid. Naast raadpleging in de polikliniek, bieden we ook zorg aan huis, 

crisisopname, dagbehandeling, residentiële opname, ontmoetingshuizen, begeleiding bij hun 

zoektocht naar een zinvolle dagbesteding en woonbegeleiding. De patiënten staan centraal 

in ons denken en handelen: onze dienstverlening vertrekt van hun noden, vragen en 

verwachtingen. Als medewerker ben jij onze belangrijkste troef! Wij zorgen goed 
voor jou zodat jij goed voor onze patiënten kan zorgen. 
Bethanië GGZ en AZ Voorkempen, gevestigd op hetzelfde groene domein, maken deel uit 

van vzw Emmaüs. Emmaüs voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn 

doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid, 
religie, handicap of nationaliteit. 

 
Coördinator De Kruispunten 

 

De Kruispunten 80% Onbepaalde duur 

Zin in zorg? 

Wie zijn we? 

De Kruispunten (www.kruispunten.be) zijn een samenwerkingsverband waarin de partners zich 

ertoe verbinden om een intersectoraal team te vormen in functie van preventieve hulpverlening 

en een laagdrempelig onthaal voor psychosociale hulpverlening.  

De Kruispunten bieden kortdurende psychosociale begeleiding voor (jong)volwassenen vanaf 16 

jaar. Er is een Kruispunt in elk van de zeven eerstelijnszones van het arrondissement Antwerpen 

(4 ELZ van de stad Antwerpen, ELZ ZORA, ELZ Noorderkempen, ELZ Voorkempen). 

Elk Kruispuntteam is intersectoraal samengesteld uit medewerkers van PZ of PAAZ, CGG, CAW 

en VAPH-voorzieningen, wordt getrokken door een kruispuntcoördinator en aangestuurd door 

een lokale stuurgroep met beleidspartners. 

 

Binnen de -conventie psychologische zorg hebben de Kruispunten een plek gekregen als HUB 

voor het toegankelijke aanbod en samenwerking tussen organisaties en zelfstandige 

psychologen/orthopedagogen. 

Heb je zin om hieraan mee te werken? 

Ben jij op zoek naar een zinvolle job met uitdaging en krijg je energie van samenwerken met 

verschillende partners en teams? Neem je graag verantwoordelijkheden op, heb je zin voor 

http://www.kruispunten.be/


initiatief en een hart voor mensen met een psychische kwetsbaarheid? Dan vormen wij een 

goede match!  

Voor de verdere uitbouw van het hulpverleningsmodel in een nieuwe context en het vormgeven 

van de HUB-functie, zijn we immers op zoek naar een overkoepelend coördinator. 

Wat zijn je taken? 

Je initieert, ondersteunt, begeleidt en zorgt voor de opvolging van volgende processen: 

 uitbouw van de HUB functie in samenwerking met de lokale coördinatoren van de 

conventie psychologische zorg en de netwerkcoördinatoren van het GGZ-netwerk SaRA; 

 inhoudelijke, teamoverstijgende groeiprocessen, vb. verdere profilering van het 

zorgmodel van het kruispunt t.o.v. eerstelijnspsychologische zorg en gespecialiseerde 

zorg, ondersteunen van de uitbouw van een groepsaanbod, aanmeldingsprocedures 

herbekijken,...; 

 afstemming tussen inhoud en administratieve processen, vb. bij de implementatie van 

een nieuw EPD; 

 afstemming en verbinding tussen verschillende kruispuntteams en -partners, vb. door het 

mee voorbereiden of trekken van stuurgroepen. 

Je houdt hierbij steeds rekening met de verschillende regionale processen en realiteiten. 

Jij zorgt voor... 

 Je hebt een diploma in een menswetenschappelijke richting of gelijkgesteld door 

ervaring; 

 Je bent een teamspeler met uitgesproken kwaliteiten op het vlak van communiceren en 

verbinden; 

 Je hebt een helikopterview en bekijkt zaken graag vanuit verschillende perspectieven 

(cliënt-medewerker-organisatie-partners); 

 Kennis van en ervaring in de sector van geestelijke gezondheidszorg is een meerwaarde; 

 Je bent ICT-vaardig; 

 Je werkt divers-sensitief; 

 Je hebt een groot sociaal engagement; 

 Je bent een echte netwerker en bruggenbouwer; 

 Je bent flexibel en bereidt om verplaatsingen te doen binnen het arrondissement 

Antwerpen. 

Wij zorgen voor jou! 

 Een contract (30u/week) onbepaalde duur  

 Verloning IF-IC schaal 17 

 Een boeiende werkomgeving met gunstige arbeidsvoorwaarden die een evenwicht tussen 

werk en privé ondersteunen 

 Inhoudelijke ondersteuning wordt opgenomen door een van de partnerorganisaties. 

 Voor extra voordelen, check onze website: bethanie-emmaus.be  Werken bij > Troeven 

 

Zie je dit helemaal zitten? 

Stuur dan je motivatiebrief en curriculum vitae naar Maarten Desimpel 

(maarten.desimpel@emmaus.be), uiterlijk op 5 september 2022.  

Als wij het ook zien zitten, nodigen we je uit voor een gesprek en een 

praktische proef in de week van 12 september 2022.   

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Anne Grimon 

(anne.grimon@andante.be) of Hellen Renders 

(hellen.renders@cawantwerpen.be). 

Geldig tot en met 

19/09/2022 
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