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1. Algemeen kader 

Op 30 maart 2015 werd de Gids naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren 

door de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid goedgekeurd. Daarin wordt de basis gelegd van 

een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid dat uitgaat van de noden van kinderen en jongeren met 

psychische of psychiatrische problemen en hun context. Om optimaal in te spelen op die noden, 

opteren we expliciet voor een globale en geïntegreerde aanpak van alle zorgcomponenten. 

Het programma Intersectorale Consult en Liaison (Crosslink) heeft als doel om door de uitwisseling 

van expertise en praktijkervaring van alle betrokken personen een betere, meer continue 

hulpverlening gebaseerd op de noden van het kind, de jongere en zijn context, aan te bieden. Dit 

nieuwe aanbod is ingebed in het bestaande consult- en liaisonaanbod en optimaliseert de 

samenwerking en de nabijheid met de andere zorgpartners. 

 

Het programma Intersectorale Consult en Liaison bevordert een echt partnerschap tussen de 

hulpverleners die werken met kinderen en jongeren met psychische problemen: informatie, overleg, 

samenwerking, participatie en reflectie over hun praktijken, hun begeleiding en opvolging, om zo 

breuken te vermijden en een betere overgang naar andere diensten te faciliteren. Het betreft het 

samen gepaste antwoorden geven op de moeilijkheden waarmee we worden geconfronteerd.  

  

In het kader van het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid en de zorgprogramma’s in de geestelijke 

gezondheidzorg, zich direct inschrijvend binnen de activiteiten ontwikkeld door Bru-Stars, het 

Brusselse netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, zoeken wij nieuwe 

medewerkers wiens competenties in dit document toegelicht worden. 

Heeft u de nodige vorming en een praktijkervaring binnen het domein? Wenst u te werken, of uw 

huidige werktijd uit te breiden? Werkt u reeds met jonge kinderen, kinderen, jongeren en/of 

jongvolwassenen, binnen de sector van de gezondheidszorg, de sociale sector, de zorgsector, de 

geestelijke gezondheidszorg, enz. en heeft u zin in een nieuwe uitdaging? 

 

2. In te vullen functies 

We zoeken de volgende medewerkers voor het programma Intersectorale Consult en Liaison 

(Crosslink) van Bru-Stars:  

• Referent voor de doelgroep “Infants, peuters en kleuters (-9 maanden – 6 jaar)” (0.2-0.4 VTE) 

• Referent voor de doelgroep “jongeren met een psychiatrische problematiek die onder een 
justitiële maatregel vallen” (0.2 VTE) 

• Referent voor de doelgroep “jongeren met een verslavingsproblematiek” (0.2 VTE) 
 

 

 

 

 



3. Beschrijving van de functie, het profiel en de 

arbeidsvoorwaarden: Referent Crosslink 

 
3.1 Beschrijving van de functie 

In het kader van het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid en de ontwikkeling van het programma 

intersectorale consult en liaison/Crosslink (zie website www.psy0-18.be), wordt het netwerk Bru-Stars 

uitgenodigd om medewerkers aan te werven die een expertise hebben over de lokale situatie in één 

of meerdere van de volgende domeinen : infants, peuters en kleuters (-9maanden-6jaar); kinderen van 

ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOAP); jongeren met een psychiatrische 

problematiek die onder een justitiële maatregel vallen; jongeren met een verslavingsproblematiek; 

kinderen en jongeren met een dubbeldiagnose; kinderen en jongeren in situaties van 

bestaansonzekerheid, situaties van migratie, vluchtelingen, niet-begeleide minderjarigen (NBM); 

kinderen en jongeren met een diagnose TDAH/ADHD ; de scharnierleeftijd 16-23 jaar; andere groepen.  

Het programma Intersectorale Consult en Liaison /Crosslink bevordert een echt partnerschap tussen 

de hulpverleners die werken met kinderen en jongeren met psychische problemen: informatie, 

overleg, samenwerking, participatie en reflectie over hun praktijken, hun begeleiding en opvolging, om 

zo breuken te vermijden en een betere overgang naar andere diensten te faciliteren. Het betreft het 

samen geven van gepaste antwoorden op de moeilijkheden waarmee we worden geconfronteerd. De 

liaison-activiteiten richten zich op iedereen die betrokken is in het zorgproces.  

 

De medewerkers van het programma Intersectorale Consult en Liaison (Crosslink) realiseert de 

volgende activiteiten:  

• Verspreiden van expertise over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

• uitbouwen van liaison-activiteiten voor de verschillende thema’s en groepen;  

• samenwerken met zorgteams en met het netwerk Bru-Stars; 

• inventariseren van de bestaande initiatieven op dit gebied binnen alle betrokken sectoren (cf. 
ziekenhuizen, verenigingen voor naasten, Kind&Gezin, Project 107, handicap…) ; 

• identificeren van generaliseerbare ervaringen;  

• lokale partners aanmoedigen tot participatie aan het project, informeren en sensibiliseren van 
de partners; 

• identificeren en uitnodigen van experten in de specifieke thema’s in functie van de behoeften 
en de vragen die door de deelnemers aan de activiteiten gesteld worden; 

• identificeren van de behoeften op vlak van vorming en organiseren van vormingen in functie 
hiervan;  

• organiseren en animeren van werkgroepen voor uitwisseling en reflectie; 

• klinisch overlegbijeenkomsten 

• animeren van intervisies; 

• organiseren van  personeelsuitwisseling tussen diensten en evalueren ervan; 

• deelnemen aan de evaluatie van het programma;  

• opstellen van verslagen en rapporten. 
 
 
 

http://www.psy0-18.be/


3.2 Functieprofiel 

Specifieke competenties nodig voor de functie:  

• Alle diploma’s die relevant geacht worden voor de functie van medewerker van het 
programma Intersectorale Consult en Liaison/Crosslink en voor problemen gelinkt aan de 
geestelijke gezondheid. 

• Kennis er ervaring binnen de sector van de geestelijke gezondheidszorg met kinderen en 
jongeren. 

• Relevante kennis en expertise in één of meerdere van de volgende domeinen is noodzakelijk : 
perinataliteit, infants, peuters en kleuters (-9maanden-6jaar); kinderen van ouders met 
psychische of verslavingsproblemen (KOPP/KOAP); jongeren met een psychiatrische 
problematiek die onder een justitiële maatregel vallen; een verslavingsproblematiek; 
dubbeldiagnose; kinderen en jongeren in situaties van bestaansonzekerheid, migratie, 
vluchtelingen, niet-begeleide minderjarigen (NBM); TDAH/ADHD ; de scharnierleeftijd 16-23 
jaar; enz. 

• Het netwerk geeft de voorkeur aan personen die een goede kennis hebben van de thema’s 
waarrond zal worden gewerkt binnen de verschillende doelgroepen. 

• Kennis van het Brussels zorgnetwerk voor kinderen en jongeren, zowel binnen de geestelijke 
gezondheidszorg, als binnen de sociale sector, de sector Bijzondere Jeugdzorg, de 
gehandicaptensector, enz.  

• Minimum 5 jaar ervaring  
 
Algemene competenties nodig voor de functie: 

• Vermogen om op intersectorale en multidisciplinaire wijze in netwerk te werken 

• Vermogen tot klinische reflectie 

• Kunnen luisteren 

• Diplomatie 

• Enthousiasme 

• Dynamisme 

• In het ideale geval reeds een inplanting hebben in een ambulante of residentiële dienst die 
werkt met het betreffende doelpubliek 

• Goede kennis van het Frans; een goede kennis van het Nederlands is onontbeerlijk 

• Tropisme voor multi-problem situaties 

• Gevoeligheid voor personen die in armoede of bestaansonzekerheid leven 
 

 
Andere:  

• Informaticakennis: Word, Excel 

• Minstens instemmen met de visie ontwikkeld door het Nieuwe beleid en verduidelijkt in de 
gids « Naar een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren » en het 
Brussels Netwerk Bru-Stars. 
 
 

3.3 Arbeidsvoorwaarden 

• De werktijd is te definiëren in functie van de mogelijkheden van de mogelijke medewerker en 

de behoeften van Bru-Stars  

• Het netwerk geeft de voorkeur aan het aanwerven van werknemers die reeds een 

institutionele verankering hebben. 



• De arbeidsvoorwaarden zullen bepaald worden door de paritaire commissies van de 

voorzieningen die medewerkers ter beschikking stellen van het Brusselse netwerk (maximaal 

barema IF-IC: categorie 16; minimaal barema IF-IC: categorie 14).  

• Terugbetaling verplaatsingsonkosten 

• Mogelijkheid tot vorming 

• Het uurrooster is van maandag tot vrijdag, van 9.00u. tot 17.00u. voor 1 VTE (38u.) 

• Stimulerende werkomgeving 
 

 

4. Rekruteringsprocedure voor de functie van Referent van 

Crosslink 

Gelieve uw Curriculum Vitae en uw motiveringsbrief ten laatste op 31 maart 2020 over te maken op 

de volgende e-mailadressen: k.coppens@bru-stars.be en e.bergsoj@bru-stars.be 

Meer informatie: k.coppens@bru-stars.be en e.bergsoj@bru-stars.be  

Onmiddellijke indiensttreding, indien mogelijk. 
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