
                             

  

 
 
Naar aanleiding van de gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen & 

jongeren vormde zich in Limburg op 1 juli 2015 Ligant, het netwerk geestelijke gezondheid 

kinderen & jongeren. Ligant bestaat uit alle partners met een aanbod naar kinderen & 

jongeren met een psychische kwetsbaarheid. VGGZ is één van de partners van het netwerk. 

Samen zetten we in om de programma’s van deze gids vorm te geven binnen Limburg. 

 

De Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg vzw heeft een vacature voor een (m/v) 

 

Master in de klinische psychologie VDIP:  

Vroegtijdige Detectie en Interventie bij Psychiatrische stoornissen 

voor een deeltijdse functie (50%) van onbepaalde duur 

 

Doelgroep    De voornaamste doelgroep zijn jongeren met een hoog risico op psychose 

en/of zelfdoding. Daarnaast ook kwetsbare groepen met een psychiatrische 

stoornis waarbij de kans op zelfdoding hoog is.   

 

Wij vragen 
 

- Masterdiploma in de klinische psychologie. 

- Interesse in het werken met deze specifieke doelgroep. 

- Ruime kennis van verschillende psychiatrische ziektebeelden. 

- Kennis van/ervaring met vroegdetectie en suïcidepreventie. 

- Basiskennis van/ervaring met gesprekstherapeutische technieken en kennis van 

psychodiagnostiek. 

- Autonoom kunnen werken in stresssituaties. 

- Beschikken over een diplomatieke en empathische ingesteldheid gekoppeld aan een 

sterke persoonlijkheid. 

-  Goede schriftelijke en communicatieve vaardigheden. 

- Flexibel ingesteld zijn, zich kunnen organiseren en initiatief nemen. 

- Bereid zijn tot avondpermanentie (1 avond per week tot 20u). 

- Beschikken over een wagen en woonachtig in de regio. 

 

Taakomschrijving 
 

-  Verder uitwerken van de VDIP-werking in kader van het programma vroegdetectie & 

vroeginterventie binnen het netwerk Ligant- Algemene preventie: bekendmaking en 

uitbouw van samenwerking met instellingen, zorgverstrekkers en andere 

maatschappelijk relevante instanties. 

- Deskundigheidsbevordering via ondersteuning van hulpverleners in functie van 

screening van personen met een psychiatrische aandoening die een verhoogd risico 

hebben op zelfdoding.  

- Specifieke vroeginterventiemethodiek suïcide, met inbegrip van psycho-educatie naar 

zowel de cliënt als zijn omgeving. Klemtoon ligt op indicatiestelling , vroegdetectie en 

eventuele motivering en toeleiding van de cliënt tot verdere diagnosestelling en 

behandeling. De behandeling van de psychopathologie behoort niet tot de taken.  

 

 



                             

  

 

- Bereidheid tot verdere vorming. 

- Deelname aan expertenforum. 

- Cliëntgebonden administratie, registratie en opmaak van een cliëntdossier. 

 

Wij streven naar een snelle indiensttreding.  

 

In het kader van diversiteit stimuleren we mensen van allochtone afkomst om zich kandidaat 

te stellen. We bieden gelijke kansen aan mensen met een handicap. 

 

Interesse? Richt je kandidatuur met CV en motivatiebrief ten laatste op 21 november 2017 

aan mevr. Karen Beuckx (directeur VGGZ): karen.beuckx@vggz.be en mevr. Veerle Umans 

(netwerkcoördinator geestelijke gezondheid kinderen & jongeren Limburg): 

veerle.umans@limburg.be  

                                                                                                                                                   

Bijkomende informatie is te verkrijgen bij mevr. Karen Beuckx (directeur VGGZ) of bij dhr. 

Frank Reynders (teamcoördinator), tel. 011/22.30.10. 
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