YUNECO1 en de Eerstelijnszones (ELZ) Vlaams-Brabant zoeken klinisch psychologen
en orthopedagogen voor twee psychologische functies in de eerste lijn

Context
Deze oproep kadert in het nieuwe GGZ-beleid en het protocolakkoord betreffende de versterking van
de psychologische zorg in de eerste lijn2. We zoeken psychologen en orthopedagogen die willen
toetreden tot de conventie om in te zetten op vroeginterventie bij kwetsbare kinderen, jongeren n
jongvolwassenen en hun context. Het aanbod wordt geografisch evenwichtig gespreid in functie van
een vlotte toegankelijkheid. We verwijzen naar de uitgebreide samenwerkingsovereenkomst3.
Opdrachten
De twee opdrachten worden gedefinieerd in het protocolakkoord:
• ELP: Eerstelijnspsychologische functie: preventie (met inbegrip van symptoomreductie en
voorkomen van herval), vraagverheldering, vroegtijdige en kortdurende veerkracht ondersteunende interventies
• G-ELP: Gespecialiseerde psychologische functie in de eerste lijn: diagnostiek, behandeling,
rehabilitatie/herstel alsook kennis- en expertisedeling
De conventie biedt
• De mogelijkheid om kwetsbare kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun context aan
terugbetalingstarieven hulp te verlenen in een vroeg stadium van psychische problemen.
• De vergoedingen die eraan gekoppeld zijn4
• De ondersteuning door het netwerk bij de facturatie van de prestaties, hulp bij de inbedding van
het aanbod in de lokale werking en specifieke vorming en intervisie.
• Geïntegreerde samenwerking op lokaal niveau
Wat we vragen:
• ELP: bereidheid tot
o inbedding in één of twee multidisciplinaire lokale (buurt)teams, via vindplaatsen waar de
doelgroep op natuurlijke wijze aanwezig is (bv. CLB, Huizen van het Kind, Overkophuizen,
Wijkgezondheidscentra) en die door de ELZ worden gedefinieerd
o outreachend werken
o zich bekwamen in eerstelijnspsychologische interventies (bv. PrOP-model)
o zich bekwamen in groepsaanbod en e-health
• G-ELP: bereidheid tot
o inzet vanuit en/of samenwerking met intersectorale (bv. Pleegzorg, Jeugdzorg) en
multidisciplinaire (bv. CGG, CAR ) gespecialiseerde teams
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www.psy0-18.be en www.yuneco.be
https://www.inami.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/klinisch-psycholoog/Paginas/default.aspx
https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/overeenkomst_versterkt_psychologisch_zorgaanbod_voor_iedereen.pdf

https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/tarief_elp_klinisch_psycholoog_orthopedagoog_20220101_corr.pdf
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samenwerking in breder netwerk rond jongere/context
zich bekwamen in evidence-based (groeps)interventies

Andere vereisten:
• Ondersteunen van de public mental health visie
• Het naleven van alle conventievereisten (oa. respecteren van de nomenclatuurvereisten en het
maximaal aantal sessies, activiteitenregistratie via webtool vzw IM, gebruik van functioneel bilan,
houden van een patiëntendossier, communicatie met de GMD-houdende arts(enpraktijk),
participeren aan intervisie georganiseerd door het netwerk (3x/j) en vorming m.b.t. de
psychologische functies in de eerste lijn, kwaliteitsnormen (4AIM) nastreven, participatie aan
onderzoek, enz.)

Te bezorgen documenten bij je kandidatuur:
Eerste aanzet tot portfolio, dat volgende elementen bevat:
• Identificatiegegevens (Naam, adres, rijksregisternummer, e-mail, telefoonnummer)
• Bewijs van erkenning als klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog
• Visum (en eventueel RIZIV-nummer)
• Talenkennis
• Ingevuld keuzeformulier (zie bijlage) dat aangeeft voor welke functie(s) en van waaruit je
kandideert
• Curriculum Vitae met daarin
o Opleidingstraject
o Professionele activiteit
o Omschrijving van huidige expertise i.f.v. leeftijdsgroepen en doelgroepen
o Bijkomende vormingen in specifieke therapie, methodiek, domein
o Vormingsactiviteiten
o Wetenschappelijke activiteiten
Bij toetreding tot de conventie, dient het portfolio te worden vervolledigd met de nodige
bewijsstukken.

Voor inlichtingen en inzenden van uw kandidatuur en CV kan je contact opnemen met de operationeel
coördinator Vera.Hawrijk@yuneco.be

Bijlage: Keuzes en info van de klinisch psycholoog/orthopedagoog
Naam ............................................................................................ , de verstrekker (klinisch psycholoog/
orthopedagoog) kandideert voor volgende opdracht(en) in de eerstelijnspsychologische zorg :
1) Voor een totaal van ...............uur per week (minstens 8 uur) in de conventie
2) In volgend()e netwerk(en):
a. Netwerk YUNECO, voor............. uur per week (minstens 4 uur)
b. Netwerk …………………………… voor ............. uur per week (minstens 4 uur)
3) Binnen het netwerk YUNECO voor volgende functie(s):
a. ELP: voor …………… uur per week, waarvan ............... % groepsaanbod (richtgetal)
b. G-ELP: voor ………….. uur per week, waarvan ................. % groepsaanbod (richtgetal)
4) Voor de ELP-functie is er bereidheid tot inbedding in 1 tot 2 vindplaatsen in volgende
Eerstelijnszones5:
…………………….
…………………….
…………………….
…………………….
5) Voor de G-ELP-functie ben ik wel/niet verbonden aan een multidisciplinair gespecialiseerd team:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) Voor de G-ELP-functie wens ik mij, conform mijn specifieke expertise zoals blijkt uit mijn portfolio,
specifiek in te zetten voor volgende doelgroep(en):
a. Leeftijdsgroep(en): (schrappen wat niet past)
infants – kleuters – lagere school – tieners en adolescenten – jongvolwassenen
b. Doelgroepen:
………………………………………
………………………………………
………………………………………
Bijkomende opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5 https://www.eerstelijnszone.be/provincie-vlaams-brabant

