VACATURE EERSTELIJNSPSYCHOLOOG OUDEREN - REGIO ELZ ZOLim
De ‘Eerstelijnspsychologische functie (ELPF) voor Ouderen’ is een project van de Eerstelijnszone ZOLim.
Deze eerstelijnszone is een samenwerkingsverband tussen lokale besturen, zorgverstrekkers, welzijnspartners en
personen met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) voor de regio Bilzen, Hoeselt, Tongeren, Riemst, Voeren
en Herstappe. Met het project ELPF voor ouderen wil het samenwerkingsverband inzetten op het
ontwikkelen/versterken van een generalistisch psychologisch dienstverleningsaanbod voor 65-plussers
binnen de regio.
Voor de operationalisering van deze dienstverlening zijn wij op zoek naar een:

Klinisch psycholoog – eerstelijnspsycholoog ouderen
19u of 38u – contract bepaalde duur tot 28/02/2022 – verlenging mogelijk

Functiebeschrijving















Door uw inbedding binnen bestaande eerstelijnsstructuren, neemt u een belangrijke rol op in
functie van vroegdetectie en toeleiding naar het gepaste zorgaanbod. Vroegdetectie en
-interventie bij psychische problemen, onder meer door informatieverstrekking over psychische
problemen, het detecteren van psychische problemen, diagnostiek, intake en indicatiestelling,
behoren tot uw opdracht.
Uw hoofdopdracht bestaat uit:
- de kortdurende behandeling (3-5 gesprekken) van vaak voorkomende, niet-complexe
psychische
problemen
(lichte
depressieve
klachten,
stress, slaapproblemen,
rouwverwerking,…). U werkt outreachend via huisbezoeken en consultaties op
laagdrempelige locaties.
- het organiseren van groepssessies rond psycho-educatie.
- het organiseren van groepssessies voor ouderen met een psychische problematiek.
- het ondersteunen van het samenwerkingsverband ELZ Zolim om proactief te werken rond
geestelijke gezondheid bij ouderen.
Indien meer gespecialiseerde of intensieve zorg aangewezen is, verwijst u actief en gericht door
naar het gepaste zorg- en welzijnsaanbod.
U ondersteunt eerstelijnswerkers en partners van de zorgzame buurt (lokale verenigingen,…) in
het versterken van hun competenties inzake psychische problematieken. Dit kan o.m. door het
meedenken over vorming en opleiding rond detectie en adequaat doorverwijzen door
eerstelijnsmedewerkers en brugfiguren van de zorgzame buurt. U inventariseert de noden zodat
we samen met de partners een passend antwoord kunnen organiseren.
U draagt actief bij in het verhogen van de toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg
voor ouderen.
U heeft een hart voor de meest kwetsbare groepen in onze maatschappij.
U bouwt een goede interne samenwerking op met andere zorgaanbieders vanuit het model van
getrapte zorg. Dit door het versterken van de bestaande netwerk op het niveau zorg en welzijn.
U kan rekenen op de steun en intervisiemogelijkheden van het ouderenteam van de VGGZ.
U bewaakt de continuering van bestaande samenwerkingsverbanden en bent begaan met de
kwaliteit van de aangeboden zorg.
Daarnaast kunnen u in overleg specifieke opdrachten worden toevertrouwd.
U rapporteert aan de stuurgroep die vanuit ELZ Zolim rond dit project wordt samengesteld.

Uw profiel















U bent houder van een masterdiploma in de psychologische wetenschappen en erkend door de
psychologencommissie.
U heeft bij voorkeur 5 jaar relevante werkervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Een psychotherapeutische opleiding en/of permanente vorming Eerstelijnspsychologie strekt tot
aanbeveling.
U heeft een brede interesse in en een sterke affiniteit met het werken met ouderen (en hun
context) met (lichte) psychische problemen.
U heeft een grondige kennis van de sociale kaart en het landschap van zorg en welzijn van de
regio.
U handelt outreachend en werkt krachtgericht, generalistisch, participatief en aanklampend.
U bent een netwerker.
U heeft affiniteit met groepswerk.
U bent flexibel en bereid tot werken op verschillende locaties.
U heeft een sterke, energieke persoonlijkheid die houdt van nieuwe uitdagingen.
U heeft een snel leervermogen en floreert in een snel wisselende werkomgeving.
U beschikt over een administratieve en deontologische zorgvuldigheid.
U beschikt over een eigen wagen.
U bent bereid tot occasioneel avondwerk.

Uw vaardigheden










U bent in staat om op basis van de hulpvraag en probleemanalyse een (voorlopige) diagnose en
hypothesen te formuleren en aldus tot een correcte indicatiestelling te komen.
U kan behandeldoelen en behandelstrategieën formuleren en passende interventies aanbieden.
U bent vertrouwd met kortdurende versterkende interventies en u beschikt over een brede waaier
van kennis van geestelijke gezondheidsproblemen.
U beschikt over een sterk empathisch vermogen en slaat bruggen tussen de ouderen en andere
lokale actoren.
U kan brugfiguren en eerstelijnsmedewerkers via een groepsaanbod informeren en coachen rond
het detecteren van psychologische kwetsbaarheid en het warm doorverwijzen naar de ELPF.
U kan een preventief en curatief groepsaanbod uitwerken en realiseren.
U kan zelfstandig en teamgericht werken. U begrijpt de meerwaarde van een multidisciplinair
team en van het belang van samenwerken met diverse partners.
U bent sterk in mondelinge en schriftelijke rapportage, waarbij u een veelheid van informatie kan
synthetiseren in een beknopt overzicht.
U beschikt over een goede basiskennis in informatica.

Aanbod







Een boeiende en uitdagende job binnen de laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg, waarbij
u tevens rechtstreeks beroep kan doen op de kennis en expertise van de ambulante
gespecialiseerde GGZ.
Een belangrijke rol kunnen spelen in het ontwikkelen van een GGZ-aanbod binnen een uniek
samenwerkingsverband van de ELZ ZOLim, waarbij de verbinding wordt gemaakt tussen zorg en
welzijn.
Een voltijdse of halftijdse functie.
Onmiddellijke indiensttreding, contract bepaalde duur tot 28/02/2022.

Interesse? Mail uw motivatiebrief en cv naar frank.reynders@vggz.be uiterlijk op 15/05/2019.
De selectieprocedure zal doorgaan op vrijdag 24/05/2019 in de namiddag.

