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Ben jij de netwerker die we zoeken? Werk je verbindend en weet je het hoofd koel te houden 

bij tegenstellende meningen? Ben jij op zoek naar een boeiende en uitdagende job, waarin 

je actief meewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsvolle zorg ter bevordering van het 

welzijn en de geestelijke gezondheid?  

De netwerken GGZ en eerstelijnszones gaan meer samenwerken om het psychologisch 

zorgaanbod dichter bij de leefomgeving van de burger te brengen, dit in lijn met de RIZIV-

conventie ‘financiering van psychologische functies in de eerste lijn’.  

  

De implementatie van de conventie gebeurt via:  

- Het ontwikkelen van functionele multidisciplinaire teamverbanden op buurt- of 

wijkniveau met eerstelijnsactoren (met integratie van de eerstelijnspsychologische 

zorg door onder meer klinisch psychologen/orthopedagogen, de huisarts, huizen van 

het kind, JAC’s, OverkopHuizen, jeugdwerk, alsook scholen, …); 

- Het voorzien in een netwerk van gespecialiseerde ambulante geestelijke 

gezondheidszorg (met integratie van de gespecialiseerde functie door onder meer 

klinisch psychologen/orthopedagogen, CGG, (kinder)psychiaters, …) op het niveau 

van de eerstelijnszone.  

Om dit te realiseren is PANGG0-18 op zoek naar tijdelijke versterking van de lokale 

coördinatie PANGG 0-18, regio arrondissement Antwerpen, via de aanwerving van een 

strategisch beleidsmedewerker. 

Zin in zorg? 

Je realiseert zowel taakgerichte (resultaten en voortgang), procesgerichte (samenwerkings-

en onderlinge relaties) als strategische (richting bepalen en diplomatisch handelen) 

opdrachten: 

- Je draagt de filosofie van deze hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg uit; 

- Je stimuleert de multidisciplinaire samenwerking met de eerstelijnsactoren in functie 

van meer effectieve zorg, aangepast  aan de noden in de regio; 

- Je stimuleert interdisciplinaire samenwerking tussen actoren geestelijk gezondheid en 

welzijn; 

- Je ondersteunt de uitbouw en consolidatie van (bestaande) lokale intersectorale 

samenwerkingsverbanden en connecteert maximaal met het reeds bestaande 

zorgaanbod. Je creëert een draagvlak bij de stakeholders voor de 

veranderingsprocessen. 

- Samen met de lokale coördinator ontwerp je een strategisch plan, koppel je terug 

aan de stakeholders en zorg je voor de uitvoering;  

- Je organiseert en faciliteert overleg tussen stakeholders via gepaste 

overlegstructuren; 

- Je hebt aandacht voor een transparante communicatie naar alle betrokken actoren;  

- Je coördineert de operationele en administratieve organisatie van de psychologische 

functies; 

Jouw werkterrein bestaat uit een aantal eerstelijnszones van het arrondissement Antwerpen. 

Je doet dit in overleg met de lokale coördinator. Je werkt ook nauw samen met de 

netwerkcoördinator van PANGG 0-18 
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Jouw profiel 

- Je hebt affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg ; 

- Je bent gezond nieuwsgierig en een echte netwerker;  

- Je werkt resultaatsgericht; 

- Je bent een bruggenbouwer en gaat op een respectvolle manier om met eventuele 

tegenstellingen en botsende meningen; 

- Je hebt ervaring op vlak van projectmanagement; 

- Creatief zijn en je ideeën zelfstandig uitwerken behoren tot je talenten, doch wel in 

afstemming met de verschillende actoren binnen het netwerk; 

- Vernieuwing en organisatorische uitdagingen schrikken je niet af; 

- Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer en bent bereid om je te 

verplaatsen binnen de grenzen van het netwerk. 

- Je bent binnen afzienbare tijd beschikbaar 

 

Wat hebben we te bieden?  

• Een contract van bepaalde duur;  

• Een verloning conform de sector van de geestelijke gezondheidszorg met overname 

van relevante werkervaring;  

• Vergoeding (woon-)werkverkeer;  

• Werkgeverschap is bespreekbaar met de geselecteerde kandidaat, standplaats 

arrondissement Antwerpen 

• Een gezonde balans tussen werk en privé, met  ruimte voor zelforganisatie en 

autonomie; 

• Een boeiende en uitdagende job waarin je actief meewerkt aan de ontwikkeling van 

kwaliteitsvolle zorg. 

• PANGG 0-18 gaat voluit voor gelijke kansen en beschouwen diversiteit als een 

meerwaarde.  Je kwaliteiten, competenties en motivatie zijn belangrijker dan je 

leeftijd, afkomst, geslacht, geaardheid of een eventuele beperking.    

 

Als dit voor jou een  boeiende en uitdagende job lijkt, kijken wij uit naar jouw kandidatuur! Je 

kan je kandidaat stellen tot en met 14 december 2022. Verzendt jouw motivatiebrief en cv te 

naar sara.keymolen@pangg0-18.be. De sollicitatieronde zal doorgaan op 19/12/22. Nadien 

worden geselecteerde kandidaten gecontacteerd om een vervolggesprek in te plannen. 

 

Wil je meer weten over de functie?  

Contacteer Sara Keymolen (netwerkcoördinator PANGG0-18) telefonisch via 0485 75 81 01 

Meer informatie: 

https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/klinisch-

psycholoog/Paginas/eerstelijns-specialistische-psychologische-zorg-netwerken-geestelijke-

gezondheidszorg.aspx 

https://pangg0-18.be/ 
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