
 

 

                          
 

 EERSTELIJNSPSYCHOLOOG 

ELZ’s Haspengouw & Herkenrode  

0,5 VTE 

  

Het 1G1P project 1sGEZINd zorgt ervoor dat elke jeugdhulpvraag van een (gezin met) kind of jongere in de ELZ’s 

Haspengouw en Herkenrode, gezien en vervolgens opgepikt wordt binnen de maand. 

 

Er wordt vanuit een breed vizier gekeken naar alle facetten van het leven. Vanuit dat brede vizier wordt met het 

gezin van het kind of de jongere en de belangrijke anderen een gezinsplan uitgewerkt. Het gezin is eigenaar van dit 

plan. Er wordt maximaal ingezet op de krachten van het gezin en zijn netwerk. 

Functie omschrijving 

 
- De kerntaken van de ELP bestaan uit volgende onderdelen: 

 

o Gezinnen en kinderen/ jongeren (van -9 maanden tot 25 jaar) ondersteunen in kortdurende 

begeleidingstrajecten, tussen de 5 en 8 sessies.  

 

 De hulpvragen zijn divers en komen via het onthaalteam, maar ook via de teamwerking 

van de gezinscoaches van 1sGEZINd bij de ELP. 

 We kiezen voor een focus op interventie, vroeg-detectie en preventie. 

 We vertrekken in de begeleidingstrajecten vanuit een generalistische en krachtgerichte 

kijk samen met de jongeren en eventueel het gezin en het netwerk. 

 In een begeleidingstraject wordt verwacht dat de ELP zich als avonturier beweegt en 

afstemming zoekt in het contact naar de gezinnen (via huisbezoeken, op locatie bij 

partners, via wandelingen en andere out of the box ideeën …)! 

 In eerste instantie is de ELP erop gericht het ondersteunend netwerk in te schakelen 

waar mogelijk. Slechts waar dit niet kan, neemt de ELP zelf een begeleidingstraject op.   

 

o Consult bieden: 

 

 Intern: mentale gezondheids-perspectief binnenbrengen binnen het team van de 

gezinscoaches. 

 Extern: consultatief overleg voor partners van de brede instap in de betreffende ELZ. 

 Fungeren als brugfiguur naar andere netwerken. 

 

o Kwaliteitsbeheer: 

 

 Gericht op eigen functioneren: coaching, supervisie, intervisie, … 

 Gericht op uitbouwen en optimaliseren van interne en externe werkingen: 

teamoverleg, teambuilding, netwerkoverleg, infosessies, … 



 

 

 Registratie, beheer cliëntadministratie en schriftelijke opvolging van … 

 

Profiel 
 

 Je deelt onze visie: ‘Samen Verder’. 

 Je hebt een diploma van klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog  en + 3 jaar ervaring hierin. 

 Je bent vertrouwd met de brede waaier aan psychische problemen en bent bereid om hiermee kortdurend,  

vraaggestuurd, en kracht- en oplossingsgericht aan de slag te gaan. Dit doe je samen met de kinderen/jongeren 

en belangrijke anderen (hun ouders en/of opvoeders, gezin, steunfiguren, … ). 

 Je durft creatieve tools onder de arm nemen en hiermee te experimenteren.  

 Je hebt een neus voor vroeg-detectie en gaat graag creatief aan de slag. 

 Je hebt een dynamische persoonlijkheid, je bent zelfstandig, je kan goed plannen en organiseren en bent 

flexibel.  

 Je bent een teamspeler, netwerker, vlot in communicatie met cliënten, collega’s en externe diensten. En dit op 

een respectvolle en toegankelijke manier.  

 Je bent nieuwsgierig naar de sociale kaart van de ELZ en bouwt hierin positieve samenwerkingen uit. 

 Je hebt ervaring in en met het leven. 

 Je kiest ten alle tijden het lerende en reflecterende pad, jij wil graag bijleren van anderen. 

 Je hart gaat sneller slaan wanneer jouw passage een verschil kan maken voor kinderen, jongeren en hun gezin. 

 Je kan verder kijken dan het verhaal dat gebracht wordt en het concrete en individuele verhaal overstijgen. 

 Je hebt een open en onderzoekende houding. Daarnaast heb je ook zicht op bestaande mogelijkheden op vlak 

van zelfhulp, online interventies, groepswerkingen, … Je kan deze knowhow gericht inzetten! 

 Je kan en durft eigen evidenties voldoende in vraag stellen. 

 Je kan in stress/crisissituaties het hoofd koel houden en aangepast handelen. 

 Je bent in bezit van een rijbewijs B en beschikt over de mogelijkheid om je vlot te verplaatsen. 

 Je woont (en/of bent present) in Eerstelijns zone Haspengouw of Herkenrode. 

 

 

Strekken tot aanbeveling 

 
 Klinisch relevante ervaring. 

 Je bent bij voorkeur geen rotsvaste ‘huismus’, maar spreidt jouw vleugels graag uit. Ook out of the box kunnen 

denken en durven handelen, strekken tot de aanbeveling. 

 Gaan voor het lerende en reflecterende pad, bereid zijn tot het volgen van bijkomende opleiding. 

 Affiniteit en ervaring (vanuit professionele of persoonlijke context) met kinderen, jongeren en gezinnen in een 

kwetsbare situatie. 

 Maturiteit, contactvaardigheid en verantwoordelijkheidszin zijn belangrijk voor deze job. 

 Computervaardig zijn met MS-Office. 

 

 

Wij bieden  

 
 Een uitdagende en gevarieerde job waarin medewerkers actief meedenken in de ontwikkeling van een  jong en 

dynamisch samenwerkingsverband – kansen tot opleiding, vorming en persoonlijke ontwikkeling. 

 De kans om uit een vast ‘keurslijf’ te stappen en creatief en op maat aan de slag te gaan binnen de 

begeleidingstrajecten. 

 Een goede interne ondersteuning door de gedragenheid binnen het (onthaal)team en het 

samenwerkingsverband enerzijds en in contact en samenwerking met de andere Limburgse 

samenwerkingsverbanden 1G1P. 

 Een collegiale en gezinsvriendelijke werksfeer. 

 Een contract voor onbepaalde duur – 50% jobtime. 

 Een verloning volgens geldende barema (PC331) via officiële werkgever Zorggroep Zin (partner in het 

samenwerkingsverband). 

 Een flexibel uurrooster, bereid zijn tot avondwerk in afstemming met de jongeren, gezinnen, partners, … 

 



 

 

 

Plaats tewerkstelling  

 
 De directe contacten gebeuren in dichtstbijzijnde, regionale contactpunten of in de leefomgeving van de cliënt.    

 Je werkingsgebied is Eerstelijnszone Haspengouw of Herkenrode . 

 De officiële standplaats van het team is in Alken. 

 

Solliciteren  
 
 Neem ons mee in ‘uw verhaal’ met een gemotiveerde sollicitatiebrief en CV, uitsluitend via e-mail aan: 

kristien.bosmans.ckg@hummeltjes.be én ina.sannen@1sgezind.be  uiterlijk tegen 31/03/2023. 

 Kandidaten (weerhouden of niet) worden steeds gecontacteerd. Selectiegesprekken zullen plaatsvinden in de 

eerste helft van april 2023. 
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