
   

Vacature: Inhoudelijk projectmedewerker 
zorg en innovatie eerstelijnspsychologische 
zorg voor volwassenen en ouderen in 
Limburg 
 

In het kader van ontwikkelingen in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg hebben de 

netwerken geestelijke gezondheid en hun netwerkpartners de opdracht om 2 psychologische 

functies uit te rollen binnen overeenkomsten via GG netwerken en multidisciplinaire netwerken in de 

eerste lijn. Het betreft een conventie die een betalingsregeling voorziet voor psychologische zorg in 

de eerste lijn om deze toegankelijker te maken voor de brede bevolking. Ze vertrekt vanuit de 

zorgbehoefte van individuele burgers én vanuit lokale noden binnen de globale bevolking eerder dan 

vanuit een aanbodgestuurde visie. Ze richt zich op het aanbieden van psychologische zorg voor milde 

tot matig-ernstige psychische problemen bij kinderen en jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en 

ouderen én hun omgeving. De projectmiddelen zijn toegekend tot einde 2023. In Limburg kiezen de 

GGZ netwerken LIGANT, RELING en NOOLIM ervoor om de ELP samen uit te rollen. Op deze manier 

garanderen ze voor de ganse provincie een gelijke werkwijze en spreiding van het aanbod.  

Voor de organisatie en implementatie van deze eerstelijns psychologische zorg zijn de netwerken 

RELING en NOOLIM op zoek naar een inhoudelijk projectmedewerker. Deze werkt in het provinciaal 

team nauw samen met de lokaal coördinatoren en de netwerkcoördinatoren.  

Opdracht  

De  projectmedewerker is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eerstelijns psychologische zorg 

met kerntaken op het gebied van kwaliteit, zorginnovatie, inhoudelijk beleid, en kennisontwikkeling. 

Als inhoudelijk projectmedewerker leidt je de inhoudelijke ontwikkeling van de 

eerstelijnspsychologie voor volwassenen/ouderen én voer je daarbij ook de praktische taken die 

daarbij horen uit.  

Taken en verantwoordelijkheden 

• Je bewaakt de kwaliteit van de eerstelijns psychologische zorg binnen de wettelijke kaders, de 

formele zorgrichtlijnen en de overeenkomst die de netwerken zijn aangegaan met de overheid; 

• Je houdt de wetenschappelijke stand van zaken bij en overziet de relevante ontwikkelingen 

binnen de psychologische zorg en kunt die vertalen naar de praktijk van de 

eerstelijnspsychologen in Limburg. Je initieert, leidt of draagt actief bij aan wetenschappelijk 

onderzoekslijnen en bevordert presentatie van onderzoeksbevindingen in het netwerk. Vanuit 

die rol levert de inhoudelijk projectmedewerker een belangrijke bijdrage aan innovaties in het 

netwerk.   

• Je ziet toe op toegang tot en kwaliteit van het regionale en lokale psychologisch zorgaanbod en je 

leidt de transitie naar een vraaggericht eerstelijns psychologische zorgaanbod. Je ontwikkelt en 

implementeert in nauwe samenwerking met de KP/KO én met de samenwerkingspartners het 

ELP-aanbod vanuit public mental healthperspectief en populatiemanagement op vlak van: 

o kwalitatief evidence-based individueel en groepsaanbod  



   

o EHealth en eHealth : inzetten op implementatie van online zorgtechnologie via apps, 
online behandelingen. Je realiseert hiervoor formele kwaliteitsopvolging 

• Je hebt een leidende én uitvoerende rol bij de werving en selectie van de KP/KO voor de ELP 

functie. Je bent tevens verantwoordelijk voor de opvolging en verlenging van de contracten en 

voor het bijhouden en publiceren van de geconventioneerd KP/KO lijst met hun coördinaten;  

• Je bent verantwoordelijk voor de intervisie van de eerstelijns KP/KO en organiseert samen met 

anderen vormingen voor de KP/KO en netwerkpartners. Je coacht eerstelijnspsychologen en 

verricht op verzoek van de ELP supervisie om de aanwezige kennis en vaardigheden fris te 

houden, te delen of uit te bouwen. Je ondersteunt de ELP bij het opnemen van de rol als adviseur 

en coach in lokale samenwerkingsverbanden;  

• Je neemt als expert en adviseur deel aan regionale en lokale overleggen en vertegenwoordigt 

daarin de psychologische functies in het netwerk. Je onderhoudt nauwe contacten met 

individuele psychologen, inhoudelijke werkgroepen en met beroepsverenigingen; 

• Je bent hét aanspreekpunt voor KP/KO en organisaties op vlak van zorginhoudelijke thema’s;  

• Je adviseert en ondersteunt collega’s in het provinciaal team bij de implementatie van beleid en 

van managementbeheerssystemen  (bijvoorbeeld agendabeheer, registratie en communicatie). 

Profiel  

Je beschikt over onderstaande kennis, ervaring en vaardigheden:  

• Je bent master in de klinische psychologie of master in de klinische orthopedagogie en hebt veel 

ervaring in deze functie opgedaan.  

• Je bent een ervaren KP/KO met natuurlijk gezag en met aantoonbare specialistische kennis op 

het gebied van diagnostiek en indicatiestelling, behandeling, inclusief psychotherapie en 

onderzoek en innovatie. 

• Je voldoet aan alle wettelijke en discipline gebonden voorwaarden betreffende het voeren van 

de beroepstitel en het uitvoeren van het beroep klinisch psycholoog/orthopedagoog 

• Je hebt goede kennis van de werking van de eerstelijnsgezondheidszorg als klinisch psycholoog of 

klinisch orthopedagoog;  

• Je hebt een duidelijke digitale GGZ visie en je kunt bijdragen aan de ontwikkeling van online en 

blended begeleidingen en behandelingen; 

• Je bent in staat draagvlak voor innovatieplannen te vinden en bent een bekwaam aanstuurder 

om mensen gedurende veranderingsprocessen met elkaar te laten samenwerken;  

• Je kijkt niet naar wat er niet kan, maar focust op wat er juist wel kan; 

• Je hebt een optimistische attitude en bent bij uitstek een teamspeler en behendig netwerker; 

• Je hebt vaardigheden op vlak van beleidsadvisering en projectmanagement.  

Aanbod  

• We bieden een contract van bepaalde duur voor 1 jaar en je kunt direct beginnen; 

• Jobtime 1 VTE. Contract bij één van de netwerkpartners, mogelijk via terbeschikkingstelling; 

• Verloning conform de sector. 

 

Meer informatie over deze vacature kan u bekomen via de netwerkcoördinatoren. Motivatiebrief en 

CV kunnen tot 1 februari 2023 verstuurd worden naar deze netwerkcoördinatoren: 

Noolim, Johan Sijm: netwerkcoordinator@noolim.net  

Reling, David Dol: david.dol@reling.be  
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